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Marmara, üç insanı 
daha boğdu 

Bir beşi bir yerdeye 12 y~şııl
daki bir kız satıldı 

Dün geceki fırtınada bir kayık 
I<ına1ı açıklarında -8-ir -Hli-nıi-n -11·~-rı· -
kayalara çarparak n 

Zümrüt adındaki bir 
kadının çevirdiği dolap/ parçalandı 

DUn gece ıaat 8 - 8,30 sırala
l'tnda İsmail kaptanınGemliğin ka 
~klı köyünden ayva yüklediğiŞah 
llıeran isimli motör Kınalı Ada 
Yaıırnda Vordonos mevkii denilen 
~aha.ide ta§lara çarpmı§, içinde-
ıler denize dökülmüşlerdir. 

Mustafa ve yolculardan Hacer 
~e kızı boğulmuşlardır. 
Ji·· lsnıail kaptan, tayfa Ömer ve 

Useyin Kınalı Ada kayıkçıları 
t.rafından kurtarılmıştrr. 
Jı• Hacerin cesedi Kınalı Ada sa -
lııllerinde bulunmut, ötekilerinki 
~ bulunamamıttır. 

lo~u~i genci 
Sevdiğini nasıl ve 
lliçin öldürdüğünü 

anlatıyor 
leon isminde on yedi yaşla

;rnJ. biı Muoovi senci, ge~en 
hllınıuzun on dördüncü çar§am
. a ıabahı, çok sevdiği Ratel 
111ninde on dört yaşlarında bir 
~ııı çalıştığı pisküi fabrikasında 
<>ldu"'r .. t" muşu. 

katil Leon'un dün akşam ağır· 
~ıa mahkemesinde muhakemesi
ke hatlanmı§tır. Dünkü ilk muha
l eme celsesinde sorguya çekilen 

t 
eon, hadiseyi §Öyle anlatmış · 
ır: 

cc 
d - Ben Rateli çok seviyor-
h um. Kızı benden soğutmuşlar 
~kasına nitanlamıtlardır. Yaka 

tunük 1 .... . . 8 . d ızın ça ı§tıgı yere gıttım. ıı 

e <>nun fikrini sordum. 
...____ (Dvamı 10 uncuda) 

Şevket 
Müddeiumumiliğe 

teslim edildi 

S 11ir ka .. 
011 p S: Yun evvelki nüslıamızda 

lt O&ta it filli liit gazetesi salıiplerinden 
'lli11de 6

11
• R_cy arkadaşımızı Şet'ket 

l>orQ ~t l~ının ölümle telıdit ederek 
~ Cdığ• • 
~ rı<lrı •nı ve fakat zabıta me. 

Clli11c1e tarafından cürmü meşlıut 
1 Ş~ke~ol.alandığını yazmıştıl..·. 
" ı Yakal d ~ ~ lı- 'lllh 11ı an ıgı zaman Beyog-
eı.,._ alıl..·em . . . 
,~e te J..- e&mc t•erılnıış, malı-
~ 'nfll~ t! ~·arariyle dün müddei
ıı.~ ŞelJkct· lım ol:mnıuştur. Resmi
~ 11a.1 

1 
bir iandarnıa ref aka· 

-"""t'-'f14f1-4-d. 
o~ ır, 

"Musikide de bir 
inkılap yapmamız Kızı metres yapan 

zaruri idi,, adamla kadın 

Köprülü Zade Mehmet Fuat Bey 

Son musiki inkılabımızın aldı
ğf hız üzerine edebiyat üstatların
dan Köprülü zade Fuat Beyin 
fikrini öğrenmek istedik. Üstat 
bizi büyük bir nezaketle kar§ıla
dı ve sdallerimize büyük bir ala
ka ile cevap verdi. 

(Dvamı 10 uncuda) 

yakalandı 
Bakırköy zabıtası, orada ya

pılan bir nevi kadın ticaretine 
el koymu§ ve mütecasirlerini ya· 
kalıyarak adliyeye vermİ§tir. 

Hadiseyi anlatıyoruz: 
Bakırköyünde bulunan bir 

müesseıede Zümrüt isminde bir 
kadınla Muharrem ismnide bir 
Kastamoni vilayetinin ılğaz 
kazası köylerinden evli ve oralı
dır. 

Kendisi dört ıene evvel lıtan
bula gelmif, Bakırköyündeki 
müesseseye ginnİf, orada da 
Zümrüt isminde bir kadınla kar
ıılaşmıttır. 

Zümrüt evlidir. Fakat koca
sı asker olduğu için Muharrem, 
Zümrüdün kocasına mektupları
nı yaza yaza onunla ııkı fıkı ah-

(Dvamı 10 uncuda) 

r-~~~==~;~~~'--~~-..; 

(Erkek) Hadiıenin kahramanı, vasıta olan kadını, hadisenin 

kurbanı Melek ve Annesi Şerile Hanım 

Bakaloryada kazanamı
yanlar üniversiteye 

devam edecek 
Bu kararla talebe boş gezmekten 
kurtuluyor, aynı şekil Orta mektep 
ta ebelerıne de tatbik edileın~z mi? 
Maarif Vekaleti bir çok talebe

yi sevindirecek ve onları müşkül 

vaziyetten kurtaracak mühim bir 
karar vermiştir. Karar şu mahiyet
tedir: 

Lisenin 11 nci sınıfına geldiği 

lavallı ~asap 
buldu, fakat 

halde sene sonunda bakalorya im
tihanını veremediği için Üniversi
teye kabul olunmıyan gençler hak
kında bir "namzet talebe,, usulü 
konmuştur.Böyle talebeler, Üniver 

(Devamı 10 uncuda' 

,, ............... ._ .... , 
Cüzamlıların 
mezarlığı 

Dünkü Galatasaray - Be1iktcq maçından bir estantene 

G 1 1 B •k on liranın üstünü a atasara y a eşı taş nerede bulsun 

·BUyUk zabıta romanı· 
Nakleden. VA • N<ı 

Bugün neşrine başladığmuz 
yeni romanı okuyuculanmız be
şinci sayıf amızda bulacaklar
dır. Kendilerinin şimdiye ka
dar böyle bir roman okumadık
larına emin olduğumuz okuyu
cularımızın bu eseri ta.kip et: 
melerini tavsiye ederiz. 

Dün berabere kaldılar 
Edirne 

Kurtuluş gününü 
nasıl kutlulıyacak 

Edimenin kurtulut bayramı 

münasebetiyle 25 teşrinisanide 
Edirneye lstanbuldan bir tenez
züh treni kaldırılacağını yazmış
!ık. Şark Demiryolları hareket 
müfettişi Rif at Bey iki güne ka
dar Edirneye gidecek, trenin ha
reket programı hakkında Edirne

cJe tdakadarlarla görüşecektir. 

Bundan başka Edirne Halk 
Fırkası vilayet heyeti reisi İbra
him Bey de §ehrimize gelerek 
bu işle meşgul olacaktır. Bu se
ne Edirnenin kurtulutu şimdiye 
kadar görülmemi§ bir programla 
kut1ulanacaktır. 

Edimede şimdiden program 
haz.ırlıklarma batlanmışhr. ls

,(Dvamı 10 uncuda) 

Maç çok heye
canlı oldu 

Şeref kupasının üçüncü maçı, 
dün Taksim stadında Galatasaray 
ile Beşiktaş arasında yapıldı. O -
yun iki takımın da çok eksik ol -
masına rağmen, güzel ve heyecan
lı oldu. Denebilir ki dünkü maç 
Şeref kupası müsabakalarının, hiç 
beklenmediği halde en zevklisi ol
du. Acemice hareketlerle kartıhk
Iı kaçırılan gol fırsatları hesaba 
katılmazsa dün iki taraf da iyi ve 
futbol denecek bir oyun gösterme
ğe muvaffak oldular. Bunda en 
büyük amil oyuncuların insanla 
değil; topla oynıyarak, imkan da
hilinde az f avul yapmaları idi. 

Ne gariptir ki dün yapılan iki 
gol de birçok gol fırsatları kaçrran 
muhacimler taraf mdan değil de 
bizzat iki taraf müdafaasının ha-· 
tah vuruşlarla topa falsu vermele
ri yüzünden oldu.,, 

(Devamı 6 me1da}. 

Son zamanlarda §ehrimizde 
garip bir dolandırıcılık usulü ile 
bazı esnaflar dolandırılmıştır. 

Firuzağada kasap Y orgi Efen
diye bir kaç gün evvel bir adam 

gelmiş ve şunları aöylemi§tir: 
(D\·amı 10 uncuda) -

----------------~ 

Geçenlerde toTik bolluğundan bah•etmiı .. bu yüzden etlerin 
rağbetten düştüğünü yazmı§tık. F otoğral muhabirimiz, adım bCJ§tn .. 
da tesadüf edilen bu balık yığınlarından iki aerginin resmini ,eR
mif, okuyucularımıza veriyoruz. 
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/skenderan lnqütere 
Türkiyeye geri 

::n1:=_m!_. Mös!J.Ö 1 ifüleskunun '?!!..'lanafı 
Zeltunp Anbradan çekilen ''G • h •• ' 1 f d · 

Deniz ve hava 
manevralan bittİ 

Londra, 4 (A.A.) - Bahrif' ff" 
baYa kun.ı.i miiftea'elr mao"• 

~::...::e:tm!!-::::: azı er _mevzua sur at e nu uze er.,, ralan bu 1&balı bltmiftir. T~-~ 
ticeler daha almmamıt olJllP""t 

beraber, d•izden ıelen bilctdl' ~ 
lara kartı Portland ve Po~:ı 
Guübahrileri dahilden ve ..bil 
lolan wafmcl.a iyi bir ~ 
müdafaa edilmittir. Mane~ 
hl .. ~ ltolombu -~ 

dilerek deaili1or kh 
"Balkan politikuau takip ec1m 

TlrkiJe maalıeclelerin taahihlae 
taraftar olma1an dnletı. • 
raama seçmek ben bala• 
aarken imdat taahihatı için hla -
aettili anulanm hmul mizab • 
relwle temine çabpnaktad1r. Şim
di Anlre•da Frama le lakendena • 
nan &tbi halclnnda milzakereler 
cm"ef&n etmektedir. 

lakendenm baTallai yeni Sari • 
1• bnanu e1&1itinclenberi Franm 
mandumm huaaal bir kumı tek • 
llnde idare edilmektedir. Orası ne 
Bo,&k Labmn CamhmiJetine, ne 
Suri1• ittihadına ....... olup 
dolnadan dolnıya fnJmllde ko • 
miMrin lclare.I altmdad ... ı.ıs- . 
dsa .... Uıinde ,.Jmz T~ 
~. lakendenm liman imti
JUI Türklerin elindedir, laken -
derun ehaliıi de günden ıOne te • 
rakld ve inkif&f eden Gazi Muta· 
fa Kemal memleketine maktan 
hayran olmaktadırlar. 

T&rldyenin bir , .. , Ye ha,.i -
yet meaelesi teli.kici ettiii lıkende
runun Tilrklere iadesiJle Frama 
manda memleketleri ıaze çarpan 
bir ziJa& uiramıı olmıyacaktır. 
Bu,nnlerde bir Fransa torpidota 
ile BeJl'Ula hareket eden Fr&D1ız 
feYkallde komiaeri Kont Martel • 
Un, milzameler olsun bir hale 
plir plmek Ankarap ıideceii 
ll1lenmektecllr. 

- ,. .... -r•" o 
Besim Bey hakkındaki 

karar 
Ankara, 4 (Huaud) - Nafıa 

baJranbp terdlme Ye ııetriyat mü· 

dOrliltünden etki hir hesap meae • 
lesind• ltibil bakanlık mırine a• 

iman Besim Beyiıl evrakı Devlet 

Şlrumcatm1iu~. Be-

ismet Paşa, insan- kalbinin en büyük fatihidir. 
Dürüst, sadık ve ciddidir. 

"Tevfik Rüştü 8. ise, yalnız kendi memleketine değil, birçok memleketlere hanıannm tahrip editmit ol~'-
hizmet etti. Onu her yerde ıeverler.,, ilatimaH nuan dikkate almadl 

Romun harlcb• aum il. 'fi. _ Fakat m lıL ~ M. Tltll.. hilcum, tayyarelerden mahru1111ır 
t81esk6 hareketlad.. nnm ... t Re , m 

1
. 1 e h ı ı· ıv "° •• JıL TlttlleılbJa, .. ~ del&- ra_kı._mlfhr_. __ __ 

kadar~-~ b.hl ..... 0 u ıeu1ıe ıeıs1r •tm• lstiyol'Allu.. Mısır K•alı 
Te tu -.r-tta balmuaaftarı SaJh 1~ pllfl>'9n& Blll'MI mdak· a 1 

- Mee••tıta Dltieemadea--. Ankara, 4 (A.A.) - Resmen kak.. Ve sulhu muhafaza edecek ka-
na olarak Aakara4an clhtlyonua. teblii edllmiftirı dar kunetlb1z ı ağır hasta 
Ba••• HIWı emıd7et noktal aua • Ankaradaki ikametleri esna- YUNAN HARiCiYE NAZiRi 
nadaa alelU. bir ittifak olmaktan NlrtU JCAJDJ? Londra, 4 (A.A.) -
pbuw&ır. Ba ltOU, ..., bir tau . ımda M. MabimM Ye Pekmez· ~·n Referee,, ıuetetinba haber aJdl# 
ama takıl&p etmlt ft hllaa. faa117et utlu Hazretleri Türk mealektat- - y_. lmlcb'e Mml iL llak· tına lire, M111r imalı Fuat ~ 
••ımdald •untuaıa .. ,.tr, •8' · lari1I• olduia aibi Bat•ekil ı.. .._ Jllçla ..bbra4la bNI? retlmnln hastalıtı Yehamet 1-' 
terek Dl~larmaa 1l1l'D olarak met Paaa ile cl. bir r.nk L-.. • - Tleant ................ • taJta ..m-....._ .,.. ~ _,_, yorlar. betmittfr. ICralm llattalılt 

....... .,_. malar yapmqlardır. - l'abt lktlıat arın JI. Pwe- beraber Mıaırda lnıiHz al 
,,. Yaptılmn *tinin .. , •• ba • Bu konupnalar emumda E- zotı. ........... •IMllJW _, tartıa-- fnkipf etmeef, l"-· A1'ld ---- Aabra4la Blylk - Bftt .... lautclJe ........ ........ 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini ve len ve Türk nazırlan kendilerini aJAhdar .._ feJ'ler u dellldlr? M. dukça mllfenet bir alyut hu 
onu )'&lllllda Ttlık lllJWtlnl idare bilhaua al&kadar eden iki macl- Makwbii• da Alllwada h .. ..,ten dofunnuıtur. 
eden Mitin f&Ulyetlerl gördfitfim l • denin aatqı Ye nevilerinin düzel. kaldı. · L -----.-----
çtn ~ok memnunum. tilmui huaualarmm bir tetkitlt.a • enngratta bır orm 

Tlrldye Refsieamhmtyle kon11111 • bailanmumı müzakere etmit • Yunan gazetelen ne diyor? Türk paralan bulundd 
::. ••ele • olana elna, 0 - .. • len:lir. Ba maddeler tiitüD ve Atim, 4 (A.A.) - Atma a- Moakna, 4 (A.A.) - Bir a 

.......... hayran blmamak kara Odmdiir. janUDdaa: Atina matbuatı, Bal- Leninpatta Ladop 

:=:~1!~ ::.:n:r: Bu neticeyi temin fçln mura • kan itillfı komeJiniD elde ettiii içincl. aa Wr bin .,_. • birioc' 
fer'I bfrblrbulell •111"81Ü ff her mu· lı iki hükGmet tarafmdan temin neticeleri büyiik bir memnuni • ura ait çok laJIM&li sümüt M 
zuun derfnllffne hq dönd8rtlcf1 bir edilecek bir Elen - Tilrk tetkl· :retle tehir etmektedir. bufmattur. Bu paralar~ 
stlratle nfn etmek sanatıdır. litmm ~ faJdaJJ Eatip. pzeteej; YUDaD mil- Danimarka, Çek " ltaly~ 

İsmet PafaJa pllace; o, benJm ıh önüne aJaa DUll'lar, ilk ~ Jetin;- Ar• va teblij=Ddea hs aittir ye aralmmda çok 
taaıdıtnn luanlar içinde insan kal • lanblmı selecek 15 kbauaeY • noktai nazardan memnan elcla. Türk paralan da ftl'dır."' 
bfala en bOytt fatihidir. Dflrtlst1tl. velde Ankarada yapmak üzere ' .• .,u Leys -:h::ı aonr:-. Balk· İtİ· 
ftl, •dakatl, muhakemesindeki dd • bir muhtelit tetkikat komiqona- lifı azaımm hu kadar umiml o ::.;:.. "= !:.ıa: .. :.:~ naa ibclauada mutabık h'-t . bir aurette ~ c-•ffe-..l ..- Y eclek ıauallimlikler ihd 
layulyle UZ11n mOddettenberf kendi • lan!lf. vluınu:ak 
sine brşr ilfulfhnde derin bfr sevgi Diler taraftan bir ticaret aa. bethtriii ~Wlatmiifacli ~.. Ankeı, (H....t) -
bellemekteytm. l&fm&ıı akti ~in yapılan ıma. ma daha illa olaa bıtlGd w. Veklleti, orta tedrisat 1uu11.-• 

-ı'mlk Rlftl B. l8e, Jalmz ken- kereler en miiaait bir ~ ilerm' .,............... ,.dek muaDimler kabal 
dl memletetfne deffJ, bir ~ot memle- dnam etmekte Ye plan hir iti- Eleft.on \'m ,....., .... Jr.arar Yermİftİr. y eclek -~ 
ketlere, ..,_J..Oel hayatm tendfsl. illa erifeceii --'Hı'-a ... du. llide lkti•dl •1111.ı.. mıllhlm olarak ....... ,_ iki JJ1 h;-..t 
.. kaql ı.tiPa ~7eeeii iliz. • -:-: ....... 111 ..... edlldilinl .. .. tide IOllra ~bak lana ~ 
ı:netler Japmıştrr. Bundan başka. Tn· y -.e laaoun da itilafa daWI ol~ -L !-.a.!.1..-- .. ; •.. an __ _._,_ ft 
fiil Rtlftl :S.,, p madseyl de ortaya UD8D DaZJrJar 1 - nı11 mıuaan .. ..........,. 
koymaıtur: Dlfer memleketlere bu Ankara, 4 (A.A.) - m.. · ....,.. B-Dmn ~ .. • ftffak olanllar ud maal&m 
hizmetleri )"&parken, tendi memlete- hariciye nuın M. Malmbnoe ile tOn muDtk ••elelerln MUtDaf caklardır. Orta tedri1&t lradlrwt: 

tinde de pr..ujlıd mallalua etmiştir. Madam Makaimoe ye Nfabtl.. halHnl derpif ettillnl DJWI • lllDda 2500 wllimlik ol 
ıim Bey münhat komiaerHklerdea BUtlla balar, memleketinizde for• 
birine tayin edilecektir. bulundafmnclan dolayı neye kendimi rindeld znal hu akpm Anaclola• halele 2000 mpllje IJ. 

o mesut aychfmu ft tekrar buraya ebpreei ile lataabula hanilrat JCattm.lni ps.e.I, Tlbk - IOO epk J• nnbr. S. milll 
mflmldba mertebe dratle dhmek u. etmifl•dir. Yanan cloetlak hatlarmm -ı • ler )'9Clek maalU.lerle .......... 

Beynelmilel Afyon 
kaçakçısı yakalandı 

..... aedea •ledllhnı pek rOze1 Elen Umut nazın M. Peamez. lamlıtnu kaydederek aıyor ki: cakbr. 
ıieta'k "A-.-..- haH L.....~-•.-.! --.,, oilu müzaker "?!erine devam et- ··-..-- ~ ..... • 

AICDENIZ MiSAKI mek here tebrimizde kalmlfbr. ziyeti içinde muataJrar bir '9Y.,.,. Gümrük teşkilat kan~ 
Rotterdam, 4 (A.A.) - Polu, _ il. Pmlçtn .,.,_tmda Bal • 61 aa o da milfterek p,...derlnde Ankara, 4 (Ha.al) _ 

1925 MWindenberi hu itle met• kanlarda ve "birçok noktalardan Ak. - Biz Akdeafz misüı arzu ede. Balkanlar aulhunun muhafmaı rük Ye lnhiaarlar Veklleti 
ıul halnnan .,.,_!milel aE,ora denizde., -"ateftık ...._ __ ı..a- ..... • için diler müttefiklaile lrirletmit fm~-- L _ _. __ ....._ _. __ -.., ...,,_.. ~ -. rf&. ı.terlene pek Al&... u.a ~~ ~ 
lrapkpaı Yunanlı Erolu'u tevkif lam lılr ....eaa •lllohmayor. Bir M. Tltfilesko burada gazetedlere olan Tiirldye ft Yanaalltaa ara- ıümrilk teıki1&tı ..._ iıa-1 
elmittfr. Mumaileyh, Almanya, I Akdmds efeekı ata •lı.tnu mi- demiştir ki: ımdaki doıtluktur.,, 
Fransa, lniçre, Belçika •e Holan- • dil•ittir. Mecliabı ba içtima 

::Z":!:~':..,..;::!'!' 1 Sahalı gazeteleri ne diqorlar? ,. :=-;.: 
Ko 

YAICl7' - CeUI Nrırl Beg ·sın lmlı ama, dgal üllhnlfl ! MUllyet - Ahmet Şikrll Beg, ~ ... ,..... 
ilan, ayaklan kealmit _, _.,,,,.,, ....,_.,_ .. ,.,. Bllllllll 4Dnga4ald .,,,,,,,.. iane- •ı,,.au lıtlıdnwtl.,. ı..,,uu .tlıbı.. • ... ......mrm _... , 

bir kadın gÖYdeG bulundu "-'llN bir r..... ~ 6ı- '* W laakUıat •flltll/O Jrd oUulunu, urleohaal11le. BIJ,,alc Britaa..,tald t.ıi, tepi,. Ye taltifı.rl tJltil!'.. 
Anlrara, (H...t) _ • ...... • "'1M .,_ ..,.,, ... blleım •· ~ 9ek1Mt'4n izah edll/Or. 1011 oazi11eff anlatıVor. Fırkalann da ,..ı 111.a.r Jraaalan...,. 

.,,,,, I ,,,,,. 6U • BAllER • qıd s~-- B-'- L-m-1ı- tarll ~ tamlllnl -,aptıkta ..... 
,... slnat .,..,...... ...... .. •••• .....,.,,,,.., w ,..,.,,._ UllN T_, e-......, .... rlll Tlrlıl· ... """' ile sır a....... erf&i 
ı.. _.._.. ki 1m,..ta 116 Wr b- ,,eun plranlllllf olmawa t.nldl e • 
..1_ :._....:ı '--' in ,,_,,, ,,,,_., .....,.,,,., llalıd • dnbn, bir lnoUU IMClllUaı tlo pnu 6UllU ""'1uılUGWanıa dl.ıl 1uıllıN 
UU1111 ..,--.. ua1""••-.e-- S. liri#, ~ 6'r Bıllt!e. 6lr Arap. l/GZ11Ufllr: gelmlf oldııjunıf anlfltıflor. Ger~ 
al~cle lr.oDan ft a,.Jdan -.U • w 6'r F""""""11 ,.,.. dllllıd '-• lalUcdmet, JMclt.teld ebm,,d Mf/e-
mlt Wr Midedir. rfA .C ı tdm .-qor. Celil Nıırf Bq: •Bkallilldler wlnüula din,,. ıbuk, mulıalazalutrlara da'/lfllUD"O/ı 

ICad oba L- -·'-""- D ~ .......,,,,._ Pdl rica 111 brtarınalc için gegdne blr F• lntilıap tle11rnbıln nlhfllldtM 1at1ar 
. ID _, ~..-- • ..,.,.. ..,,,.,.,.,,. bq, lltl• a. ,,,_ oardır, o da ahalll/i milbadeledlr ld, ı, lHıfııula luılabllir. Fakat, ,,.,,, •• 

· ...,. tahmin edlllJor. Zalılla clna • ,,... Bııl,.,,,., 6- 6lıli ANluı, 6a TBrldye w Yunan ü"letlm bu uaıla rU ,,..,,... .,. be,.... WUrtıplan. '«' 
Jet k\lcneda ............ ? 111 • .,,.., r-... lıÜll .,..,,,,._ llıdaa Ue en oazel nDmunel/l l/&tn-· lırluuının halk araında kuvmlendl-
llr. ,..,..ı. ...... . d011r.,, linl g68terl110r. Eıaaen mllft lalJldl • 

o M"""'rfr· lllt•s ,_ -- fi. Celdl Narl Beg, .&zlmnl fU clbn- md t.ml M'flm Mdtlonaltl lalldnw-

Bekir Sıtla Bey reliJor 
Anbra, 4 (Hawl) - Urta.t 

.. kanlıp 61çüler Ye a1arlar çnir

.-ı Beldr Sdla S., latanbala ait· 
ti. Oç ıiiıl lstanbulda kaldıktan 
sonra lzmire aidec:ektir. 

ldr ..,.,,.. ...,_: lelerle blllrlyor: tinin ~~ltldlllne ube61t!d NNll • 

Gaf • .,.,,., """' 6lr ,,.,..,..z •JM11l• maıdıkaz, ,,., .. ı..ız. ca. ınUı.r Ü ,,,.,.... w-.,ıır. 

8ow,.llerln ,.e d8tt8nlll ""· 6eth.ı. N,ai ,,,.,.,._ llttlllk Yalrap Kadri Bey 
Ankara, 4 (Hut1111) - Sovyet oldıllıuulall 4«0lll pelc •fHlllün Ankara, 4 (Huauıt) - Yeni 

inlal&hmm on 1edinci yıldönümü FraMaya samimt taziyetlerimi..,... 
.. ı.. .....a..!J ,..__ b nm. Tiran elçimiz Y akup Kadri Be1 

munueucu e ...,..-,am a ıünü Sov· "Eski bir mura Ue ıöz#Jme niha-,,d 
yet aefarethaneainde bir süvare wreglm: ıelecek hafta memariJ.etiae Ple • 
YerileceJdir. "Cehlin ol 11Nrte6al Nhlolmta.,, cektir. 
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Ressamlann tiki 
Ankara, 4 (ffuaal} -

Paralana ,.._ .a ... ....-
aif cı(q Mm Hll'mh ... 

enell lleleaildtll ...... . 
Jüri hqetbda fikrini ..... ~ 
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Yeni ruh -
~ >.lı'oaplarundan musikitinas bir 

~·~ır ki, ismini söylesem mut 
J>i, •ıı de tanıyacalumrz. Zira, 
llıeıı"ade.ki alaturka ıarkıların he· 

Cihangirde polis, cinlerin peşinde 
Topra~ sokakta her gece taşlanan 

eve kimler musallat oldu? 

:ı 
fi 
f" 

t1t 
(r 

lf ekserisini o yapmııtır. 
'di, •Yatını bu mesleiiyle temin 
dı 8°rdu. Radyoda vaktiyle çalar-. on 
ltıof Zeıtıanda ise, yalnız sra-
ııtr.0~ pili.k aatmak wretiyle 
~il anıyordu. Hattı bir de, 
'·\\ırat Yapmağa lıuırlanıyor-

Zaman zaman lıtanbwun muh • ikinci günü hadise polise haber reden sabahlara kadar bakıyoruz. 
telif ıemtlerindo eT taılama hidi· Terilmit ve poliı tahkikata batla ~ Etrafı kolluyoruz. Hiç kimse gö • 
ıeleri olmaktadır. Ve elueriya bu mııtır. Fakat bu tikiyet, tqlama· zükmüyor. Tqlar atıldıktan ıon • 
ha!, cin ve perilere atfedilmekte· ya nihayet vermemiıtir. Gene, her ra bir daha atılmıyor. Bu evde beş '1~~~lurka. denen tark musilriıi dir. Birkaç ay evvel Kocamusta • rece muayyen fasılalarla, fakat familya oturuyoruz, Ev, kısım kı • 

~ia· ıııe cereyan batlaymca hepi· fapqda ıörülen böyle bir hadise, ilk geceye nispetle daha hafif ıu • ıım kiracılara verilmittir. Bizim, 111 
aklına bu genç ıeldi. uzun dedikodulara yol açmııtı-r. rette tatlar atılmağa batlanmııtır. hiç kimse ile düımanlığmıız yok· 

161~ Acaba ne lıaldedir? -diye ti- Bunun bir eti de timdi Cihanırirde Dün bu eve giden bir muharri- ı tur. Muziplik de bu kadar ileri 

bqlamııtır. 1 rimiz ev sahibi ile görütmüttür. Is· götürülemez. Bu evde oturan1arm ~.\filen hakikati naklediyorum. Cihangirde Toprak sokakta 30 mini söylemek istemiyen ev sahi. da kimse ile öyle bir dütmanlık • 
diiı.ı ~uı~itinas ahbabom dün gör- numar-:tı eve on v gün ka~ar bi ıunlan ıöy'lemiıtir: lan yoktur. Ne olduğunu .anlı;a -
.... · Yuzündeki daimi ne•'e, ce· evvel bu ıece taf yagmuru yag • ilk ak ta ğm ı . n.adık. Sabahlara kadar ıımdı taf 
~et :J' ı... ·I · 'ki - ıam f ya uru a 
deai h~e hayattan ıpemnunluk ifa· mağa ~ amıt, ivı; ı pencı°re tında kaldık. Ondan sonra bu ha. atılacak .. diye bekliyoruz.,, 

ıç de zail oJmamıf. camı kmlmıfbr. v e oturan ar, fifledi. Gecenin karanlığında bet Zabıta, bu iti yapanlan takip 
• ıL "- ~e olacak t.imdi? ·diye sor- ıaıırmıflar, dıtarı fırlamıılar, fa - altı 1 B 1 • tah etmektedir. Birkaç güne kadar ele 

' kat karanlıkta hiç bir teY aörme. tat atı ıyor. un ar, evın • • .. • • 
• 1 d" talarına çarparak diifüyor. Pençe- geçceJderı fupbeaızdır. ıı_' ~l'aınofon ftlnin hir ıene da- mıı er ır. 

"-tıktıi gibi kalacafı anlatılıyor. ---~---~- d ş k k ş h. elisin de 
~ d.n aldıfım parayla Avrupa• Orta mektepler e ampanya aça - e ır me 
'lfi~eceAim:. Garp muaikiıi t~k- • ı)ıgı~ muhakemesi 
~ .~~neceğım .. Bende bettekir- Muallimlerin ders saatlen Ç 
~I utiozluk yaratılıtı var. Heı- 28 k ld Tari vapurunda yapıldıiı iddia 
\Ye. de bu milletin beıtelerini çala· e çı arı ı edilen yabancı ıampanya kaçakçı· ,•e Yapacnklann en batında Bu yıl Maarif Vekiteti bütün li· lığından suçlu görülenlerin duruı· 

ben bulunuyorum. ıe ve orta mektep muallimlerinin malarına dün Sekizinci ihtisas 
• • • • • • • • • dera aaatlerini on ıekizden yirmi mahkemelerinde devam edilmit • 

~. '1a saz beni çok mütehasıiı et· dörde çıkarmıım. Haber aldığı - tir. DünkU cetaedft mndafaa tahit· 
mıza göre, muallimler bu yirmi lerinden Neptun vapuru sahibi 

~tııi harf ve Öztürkçe inkilip- dört saatten batka aynca haftaaa Şevket Bey ifadeainde "Tari va· 
· 'h ~tktığı zamanda akrabam Ye dört aaat de mlizakere dersleri ya• pmımda yarıaı içilen ve yarısı a• • 

~~Plarnn benim hakkımda aynı• pacaklardır. Muallimler 1nı mtıza- riye kalan taJDpanyanm kaçakçı • 
1 ıt eııdiıeye dütmütlerdi; hatır- lık makıadile değil, içilmek mak -
l) kere aaatlerinde vermit oldukları d • • 'lıııtı! Ben de onlara, musikiti- dersleri talebeden iıtiyeceklerdir. ıadile ahnmııtır.,, emııt11. 
~ d0atumun verdifi cevaptann Ve her muallim bundan ıonra haf· Müddei umumt bütün tahitlerin 
'tı~1lt ıleri ıürmUttüm. •eniden celbini istemİ§tİr. Sekizin· 
" tada yirmi Mkiz aaat çalqmıt ala· J 

' ınütemadt inkil&plar, ndila· .ci ihtisu mahkemesi blkimi Atıf 
'ld Uzerinde ne kadar müenir caktır. Bey bu buıusta bir karar vermek 

-.~··Artık yafamamız için mü Rıhtım şirketinin hükiime- here dul'Ufmayı bugtin öğleden 
~ •rahat, sakin, değitmiyen bir te devri hazırlıkları sonraya bırakmıttır. 
~i•~t.~. amıyoruz ..• Mütemadi in· 
.. J) 1935 de hükGmetimize geçmesi 

' )' ıçıncfe, füturıuz Jatayabiti· mukarrer olan Rıhtım Şirketinin 
" t 

: ~L - .~ llltitemadt inkilaba da mem. tahdlt hamilleri için, dün aabah 
.. ~i • "h · z b Franıız tiyatrosu binumda tirket ~ zın t tıyacı var... ira, u 
~· teklinıizden ıarbm müte· 

; t~ tekJine geçmek, hatti onu 
ele İçin batka çare yoktur! 

(Vl·tlO) ...........___...._ _____________ _ 

erkim ve hükumetimiz namına 

Cevdet Kerim Beyin ittirakiyle bir 
top1antı yapılmıttrr. 

Toplantıya Cevdet Kerim Bey 
reiılik etmit fakat süliilan ekse • 
riyet olmadıfi için toplantı 21 Teı-

Bısaksı ve yumruk! 
Çemberli tatta. Vezir hanmda 

oturan bıçakçı Refail, bir kavga 
neticesi yumrukla enittesi Kalosu 
gözünden ağırca yaralamııtır. Re
fael yakalanmııtır. 

Leblebl parası • 

Muhtelif encümen~ere 
seçilen azalar kimlerdir? 
• Şehir mecliıi bugün aaat ikide 
ikinci toplantuını yapacaktır.Mec.
liıin ibtiaaa encümenlerine reislik 
makamınca namzetler söıterlmit 
ve bunlar ıeçen ceı.ede kabul e • 
dilmitti. Encümenlere ıeçilen a • 
zaların iıimlerini yazıyoruz: 

Maarif encUmenine: lhıan 
Namık, Yusuf Ziya, Refik Ah.met, 

Selami izzet, reasam Cemil, lsma· 
il Hakkı Beylerle Hakkiye Emin 
Hanım. 

Mülkiye encümenine: Meh -
met Ali, Muıtafa Faik, Muharrem, 
Naili Aziz, Suphi, Şerafettin, Bi -
can Beyler. 

Kavinin encümenine: Sadet· 

tin Ferit, Faruki, Muıtaf a Şevket, 
Hasan Fehmi, Avni, Cemalettin 
Fazrt, Ahmet Arif Beyler. 

Sıhhiye encümenine: Doktor 
Ethem Akif, eczacı Necip, doktor 
lhıan Arif, doktor Ali Rıza, eczacı 
Ferit Beylerle, Semiha Hakkı Şi -
nasi ve Makbule Esat Hanımlar. 

lktısat encümenine: Galip 
() ~Jçüler iktikin 

, 'ilsuler ihtikarı ile mücadele 
~'toııu dün Ticaret odasında, 
~ l-.._ Dırntakaıı ölçüler ve a -, '~I\ ~ii~e~tit Vekili Mehmet 

riniaaniye bıralolmıt tır. • 

ikinci celsede hazır bulunmak 
üzer bet kitiden mürekkep bir he
yet seçilmittir. 

Vefa liaeai talebesinden izzet 
Efendinin, Şeb.de batında leb • 
lebi almak üzere verdiği bir lira
yı kaçıran Ziya adlı çocuk yakar 
lanmıfbr. 

Bahtiyar, Muzaffer, Kadri, Reıat 

Yılmaz, Bican, Hamdi Rasim, Ka· 
mil Beyler. . 

Nafıa encümenine: Ali Rıza, 

'l~k l'eiılığı albnda üçüncü defa 
d~Jtu loplanmı§tır. Komisyon 
~ .. h~0Plantıda da azaların ihti· 
-.'niı.. 1nndald fikirlerini dinle • 

~ Oıünı piyas:ası 
t~ı::Yadan bildirildiiine ıö -
~llld )'ada ~irinci tqrinin son 

~İçhi "İznıır üzüm fiyatların • 
f:'aL_ ~ 1-havvül olnıamıttır. 

~. -~in =-
~>''al lhıterenin ve iç Al • 
~:" itt~ 1akında Türkiyeden Ü· 

'•ı..ıelct ;.ie batlıyacağı tahmin 
"~'r'ı e ır. Piyaıa ıailamlıiını 
S a etınektedir. 
~ı· 
~o~( Sırrı Beyin 

>~IİQı :tansı 

O toplanbda da ıene Rıhbm 

tirketinin tahvilat sahipleri • 
ne tirketçe yapılmur lazım ıelen 
teahhütlerin - tirket hükGmete 

intikal ettili cihetle - hüktlmet 
tarafından yapılması için tahvilat 
aahiplerinin muvafakati alınması 

mealesile uğratılacaktır. Bu itle 
meıgul olmak üzer seçilen bet ki • 
ıilik heyette Nemli zade Mithat, 
Mekki Hikmet, ve Atım Beyler de 
vardır. 

Konservatuvara bu sene 
mütehassıs getirilecek 

Viyanadan konservatuvara 
yenide:ı bet mütehassıs getirile-

Otomo bll kaza•ı 
Şoför Mazlum Efendinin tdar 

resindeki otomobil, dün Davutpa
tadan geçerken orada oynamak· 
ta olan ıekiz yatlarında Burhana 
çarparak yaralamı§, foför yaka· 
lanmı§tır. 

Dansederken •• . 
Süleymaniyede oturan Mehmet 

Efendi, dün gece Yıldız barında 
danı ederken ayağı kayarak dü
şüp ba§ından yaralannıı§hr. 

Mevlôt 

Dokakin zade Feridun, Aımı, Ke· 

mal, Naci, lımail Hakkı, Naci Ali 
Bey1.er. 

Fındık pıyasası 
Birinci T eırinin ilk haf tasında 

Almanyada Türk iç fındıkları fi • 
yatlarında bir yükıelit kaydedil -
mittir. Bir hafta evvel 530·540 
franktan muamele gören iç f mdık· 
lar bu hafta zarfında 570-580 
franktan muamele görmÜ§tür. 

iç badem fiyatlarında da yüz • 
de on bet kadar bir yükıeliı kay· 
dedilmittir. Almanyada Türk tif • 
tik piyasa11 son derecede canlı de
vam etmekte ve fiyatlarlda yüzde 
on bet kadar bir yükselit kaydey • 
!emektedir. 

3 

11tJatco. 
Cümhuriyet 

gençler mahfilinde 
' '2" İkinci Teşrin Cuma günü 

Cümhuriyet gençlik mahfili, 
Halk Fırkasının Beyoğlu şube
sinde ı. Galip Bey taraf mdan 
Türkçeye nak ledilen "Süt ko.r • 
de§ler" vodvilini oyna~ı. 

15 te başlıyacağı ilan edilen 
oyun davetlilerin yerleştirilme • 
ıindeki intizamsızhktan dola
yı ancak 16 ya doğru başlıyabıl
di. Dekorlar, aıransen ve bilhas· 
sa ıtık tevziatı mükemmeldi. Per· 
de aralarında çalan caz davetli
lere hot dakikalar yaşatıyordu. 

Mücteba Bey Necdet rolünde 
mutat muvaffakiyeti kazandı. 
Kendisi bilhassa §ayanı tebrik -
tir. 

Elektrikçi rolündeki genç e • 
ğer makyajı da iyi yapılmı§ ol· 
aaydı oyunun başlarına hakika
ten verdiği canlılık daha fazla 
olurdu. Adnan Baha Beyin kısa, 
Ali Zühtü Beyin çok zor rolle • 
rinde gösterdikleri maharet em • 
ıalıizdir. Lutfi Bey ve Süha Ha· 
nım da zararsızdılar. Yalnız Nu-
rullah nedense bugün biraz tu • 
tuk ve ve miltereddit oyniyordu. 
Bu ıuretle her zamanki oyunu -
nu veremedi. 

Güzin Hanım eserin ıonlan • 
na doğru yorgun görünmemi§ vt!i 
rolünü iyi ezberlemit olaydı f Üp
hesiz ·ıahneye kartı olan alıt· 
kanlığı ile çok daha fazla mu • 
vaflak olabilirdi. 

Makiyajlar iyi yapılmamışb. 
Suflör ahali tarafınc!;ın mükem· 
melen görünüyordu. Kusur ola • 
rak hazan yapılan tulüab göste
rebiliriz. 

V esaitsizlik içinde kendi kö
telerinde sessiz ve &adasız çalı. 
tan bu gençleri tebrik ederiz. 
Seneden seneye kazandıkları 
muvaff akiyet ve eriştikleri te • 
raldci merhalesi cidden fevkala
dedir. 

Dikkatle Ye hiç bir menfaat 
beklemeden çalı~ıyorlar. Topla • 
dıkları alkış ve hayranlığın ken
dilerine verdiği iftihar en büyük 
müklfat yerine geçebilir. 

M . S. 

Operatörlar dün 
toplandı 

Türk cerrahin cemiyeti opera • 
tör Ahmet Kemal Beyin reisliği 
altında dün akıam Haseki hasta • 
hanesinin anfisinde ilk top • 
lantısım yapmı§tır. Toplantıda illi 
sözü Beyoğlu haıtahaneıi rönt · • 
ren mütehassn Tarık Cemil Bey 
a1mıf, bir mide hastalığı etrafında 
tıbbi ve cerrahi izahat vermiıtir. 
.Ayrıca projeksiyon vasrtasile de 
filimler gösterilmiftir. ikinci ıözil 
profesör Nissen almıf, mide kan • 
seri hakkında fikrini söylemi§, 
Ahmet Kemal Beyle münakaıa et· 
mittir. 

Kemal Beyle profes8r Nissenin 
:nilnakaıau yarım saat sürmüt • 
tür. Üçüncü olarak doktor Bedia 
Hanım dimağ hastahklan mevzuu 
etrafında söz söylemi§ ve toplantı· 
ya getirdiği iki hastayı da göster • 
miştir. Cemiyet her ay böyle ilmi 
toplantılar yapacaktır. 

llllltıtıılllflllllhtıtıırnıtlllll ITTn1111111ıtmırrııtn111111rnımnn111111ılllD 

İki musahhih istiyoruz 
1-Gece on ikiden ıabahm ye

diıine kadar çalıtmak üzere bir 
mtisahhihe ihtiyaç vardır. 

2 - Akıam altıdan itibaren ye
di sekiz aa.at çalı§mak üzere diğer 
bir mi.ııahhih de lazmıdır. d~ d-ıd 'k1 Bey lstanbul rad

~ d 'aııra 011uıınalannı timdi • 
b' •er~~~rtesi günleri saat 
~ -~"111'. 
~ ı.ın. .. ~'~lınan musikisi,, 

-.be J.aP.Ac•ktır. 

cekti. Hatti kendileriyle anlat
malar bile olr .Uftu. Aiır sazla· 
n çalan bu bet mütelıauısm bu 
ıene getirilemiyeceii anlqılmak
tadır. H~r:ce döviz çıkarma mü
saadesinin alınamaması buna 
sebep 01s11aktacbr. 

Mirac ıeceıi hürmetine Eyüp 
camii ıerifinde bugün (pazartesi) 
öğle namazından sonra Sokullu 
vezir zade Hikmet Bf. tarafından 
büyük vezirlerimizden tehit So • 
kullu Mehmet papnm, merhum 
aile mensuplarının ve aziz ıehit • 
lerimizin mübarek ruhlarma itti· 
hafen mevlüt ukutturulacağından 
muhterem din kardetlerimizin 
tetrifleri mütemennadır. 

Yün piyasası da canlıdır. Piya· 
sada yüluelitler kaydedilmektedir 
Türk piyaıalarmda yakmda yün 
stokunun biteceği tahmin edilmek· 
todir. 

Talip olanlarm matbaamıza 
müracaatlan. Evvelce bu i~i yap
mıt olanlar, umunır malGmatı faz. 
la olan1ar tercih edilecektir. 

ıınıuuıuıııııııuıııuııuııu!ıWlilwwıUllllllUıwuııl11111l1Uuwıııl 
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Yazan: 
Aka CiUndUz 

Ateşli sosyalist itçi dütünceye 
\'ardı. 

iki defa gran metr olan nazır 
sözünü keMnedi: 

- Halbuki Jan Jores aoıyalit· 
leri ve onların çoluk çocuklannı 
öldürmek, · aç bırakmak istiyor. 
Her yerde harp aleyhinde nutuk· 
lar söylüyor. 

- Ne yapmalı nazı:r efendi? 
- Bilmem. Ben insanlık adı-

na düşünüp konufuyorm. Jan 
Jores sağ kaldıkça harp ve harp 
İfçiliği sönecek. Almanlar Mar • 
silyaya kadar inecekler. Onların 

işçileri bile ... 
Bu sosyalist işçi odadan f ırla.dı. 
Ertesi gün işitildi ki adı bilin· 

miyen heyecanlı bir vatanperver 
Jan Joresi bir kaç kurıunla b!r 
kahve köşesinde tepelemit !. 

Ortalık şöyle bir azıcık karıt • 
tığı için Lahi sulh ve adalet diva• 
m işlerin düzeleceği güne kadar 
kilitlendi. Bu divanın binasını 
yaptıran milyarder Amerika barut 
ve gülle fabrikala.rı ile kunturat 
yapmak için konuımalara giriıti. 

Anarıiıt talebe, ha.rbi ya • 
panları ortadan kaldırmak için 
planlar kuruyordu. Tiyatro artist
ler· nden birisi dostuydu. Ondan 
makyaj takımı almalı. Öbür a -
narşitlere sakal, bıyık, peruka 
falan takmalı. Uydurma pasa • 
portlarda Berline, Petenpurga, 
Parise, Viyanaya göndermeli. 
Harbi patlatanların kafalarını pat
latmalı. 

Babası mason olan talebe bun
ları dinledi, dinledi de sordu: 

-- Ya aen ne yapacaksın? 

- Ben mi?. Ben umumi mer-
kezi idare edeceğim. Gidenlerin 
aralarındaki bağları çoAaltaca • 
ğım. 

- insaniyet adına ıana yardım 
edebilir miyim? 

- Sen de mi gitmek iat!yor -
sun? Londraya henüz kimse git· 
medi. 

- Hayır, hayır!. Babam kan 
dökülmekten nefret eder. 

- Senin baban ne İf yapar? 
- Dinamit ve otomatik bomba 

fabrikaları anonim 9irketini idare 
eder. 

Monar§ist partisi seviniyordu. 
Cümhuriyetler yıkılacak, ayak ta· 
kımı olan halJHarın demokraıi sal 
tanatları süprülecek. Krallar, im· 
paratorlar, Osmanlı Paditahı, lran 
Şahı, Papa, Halife, Kudus Haham 
başılığı bir konf edarasyon kura• 
caklar. 

Cümhuriyetçiler bunları bir gez 
daha patakladılar ve memleketin 
polisi ellerinden zor kurtardı. 

Miskin Laburatuvarmda kül
tür tüpleri, bakteriler, titeler ve 
düstürlarla uğraşıp duruyor, hiç 
bir patırdıya kulak vermiyordu. 

Ah ıu koca oğlan! Ah tu yiğit 
Prençip ! Ne diye bu İ§İ b şkaaına 
bırakmadı. Eğer şimdi zindanda 
olmasaydı, verem pikürlerinin ver 
diği sonları daha iyi etüt edebile· 
cekti. Fakat elden ne ııelir? Pren
çip şimdi öyle bir yerde ki .. Çarlık 
yerle bir edilir de o Viyana zinda
nından çıkarılamaz. 

Bir sabah güzel Zeua Laburatu
vardan içeri top gibi daldı. T elit· 
la: 

- Miskinim ! dedi. Torunumun 
llk kızınm miskin kocacığı! İ§İttin 
mi? 

- lıittim. Radyo aktiviteyi 
platin tüpler içinde toplamağa ça· 

Alma ve baıka dıle çevirme 
Devlet yasasınca koruludur. 

lıtan prof e ... 
Zeuı bir kahkaha attı. 

- Öylesi değil. Memlekette o• 
lan itleri ... 

O sıra.da Uburatuvara 40-50 
kişi birden daldı. Bir gürültüyle 
hep bir ağızdan: 

- Haydi! dediler. Ne· duru· 
yorıun? 

Hastalıklı sesiyle sordu: 
- Gene ne var ki? 
-Devlet hazırlık beyannamesi 

çıkardı. 
Miskin, bir ağızdan haykıra 

haykıra söyliyenlere bön bön bak
tı. 

- Şapıalhk etme! Anlatalım 
da öğren: 

- Devletimiz diyor ki biz hü· 
tün devletlerle dostuz. Fakat harp 
gittikçe umumtlefiyor. Yurdumu
zu korumak, milletimizi güven i· 
çinde yaşatmak için hepimiz ko
runma hazırlığına. haılıyalım. Ka
dın erkek herkes vatani, milli vazi 
felerini bilmelidir. Askerlik tube
·ıerinden ıorunuz. Büyük meydan
lara kurulan künülerde söylene· 
cekleri dinleyiniz. Herkesin evin
de bir sttt torbası ile bu torbanın 
içinde dört günlük yiyecek, hir kat 
çamaıır bulunmalı. Ha denildiği 
zaman hemen kahramanlık alan• 
larına koımah. 

-Peki, peki. Tam yerinde bir 
ıey. 

-Yalnız o kadar mı? 
-O kadar değil. Uburatuvar 

Şefi emir verdi. iti olmıyanlar bu
raya giremiyecekler. 

- Sen bizimle gelmiyecek mi
sin? 

- Nereye gidiyoraunuz? 
- Meydanlarda nutuk verme-

ğe. 

- Ben nutuk mutuk bilmem ki. 
- Biz biliyoruz. 
- Siz ıurada burada avaz avaz 

bağıracağınıza hemen evinize git
seniz daha iyi olur. 

- Vay! Biz korkak mıyız? Ni
çin evlerimize gidelim? 

-Birer torba diktirip içine dört 
günlük azıkla birer kat çamaşır 

koymak için. 
- Bi2imle alay mı ediyorsun? 
ŞUik! 
Miskinin yanağında gürbüz bir 

delik1.Dlının tokatı takladı. Mis
kin yüksek iskemlesinden f ayanı 
dö,emenin üstüne pattadak yuvar 
landı. 

Fakat ıes çıkarmadı. 
AiTıyan omuzunu, kalçaımı u

iuıtura uiuıtura kalktı. 
Zaus arkadaılarına ı eslendi: 

- Ayıp bir: ıeydir bu! Çelimsiz, 
miskin bir arkada!' tokatlamak 
kahı·amanlrk değildi!. 

Miskin yavatça lafa karııtı: 
- Darılma Zeus, darılma! O 

muzum okadar acımadı. 
Fakat Miskinin ağzından kan 

geliyordu. Tokat bir ditini 2ede
lemrt ve kan getirmi,ti. Güzel 
Zeuıten ba,ka hepsi, küfür ede e

de çıkıp gitti. 
Miskin, Zauswı verdiği okzi.

jenli ıuyb ağzını çalkalayıp kuru• 
landıkan sonra hiç bir §ey olma
mıı aibi ilk defa yüzünde ııülü,m
semeye benzer çizgiler ıöründü: 

- Ne acar delikanlıymı§. Bir 
dü,man olsam, demek iki tokatta 
beni öldürecek. Gidip elini arkaca
ğnn ama hıncr geçsin. Hıncı geç• 
meden giderıem belki daha çok 
döver. 

(Devamı var) 
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Hareketin inkiıaf ı: 
1 - Peclalm ditli çarhrn-

daki dit miktarı ile intikal zenciriniD 
merbut olduiu diıli ~kın elitleri a • 
rasındaki niıbetle ölçülür. 

2 - Hareketin inkiıafı; bel' pHal 
vurutta alınaıı mesafe llo ölçülür. in • 
kitafın mikt.amu bulmak için: 

A - Pedal ditli çarkının diı mik • 
tanru, zencir çarkmm dit mlktanna 
taksim ebnelidir. 

Faal saba araruyor - Blltlum bak
kaliye, odun ve kömür dilkklıllarm:a 
mekteplere, evlere, herkesin ihtiyacı 

olan bir malt komisyonla aatabilecek 
aatıcıya ihtiyaç vardır. 

Hergün 10 - 12 Tophane lakele 
caddesi 14 numarada (Ate§ imalltha
ncsine) .. 

B - Elbe edilen kıymeti 3.1416 ile 
ve çıkan miktarı muharrek çarkın kut· 
ru ile zarbebnelidir. 

Meseli: Pedabn clltli ç.ariunda 28 
dit olaa; uncirin çarkında da dokd.a 
dit oba yirmi sekizi dokuzla taksim e
der 3.1 buluruz. Eğer muharrik çar • 
kın kutru 0.70 santim i,. buldufl.ıma 
3,1 i evvela 3,1416 ve sonra 1,70 ile 
zarbederiz. Bisikletin entel kıammm 

6,82 metre olduiunu buluruz. Bu ıür
at inkiıafı bisikletçinin kunetme ve 
yolun tekJine tabidir. Analı )'Ollarda 

4,5 metre ila 5,25 metre inkitaf Iamn
dır. 

Düz arazide ue 8,8 lla 6,S metre in
kitaf iıter. Umumiyetle kabul ediJeiı 
ilikiıaflar: 4,80, 6,.;5 ve 6,80 nıetre • 
dir. 

Siklet: Bir seyrile!er veya turüt 
bisikleti çok hafıf olmalıdır. Sikleti on 
iki ili on dört kilo olmalıdır. 

Marka: Bisitlek satıa ahık• ta • 
nınm&mıf markalardan ~eldmnelidir. 
Ucuz bipldetlere be .. a etmemelidir. 
Aletin ucuz verilebilmesi kullanılan 
maddelerin ;yi olmaclıima delalet e • 
der. 

Bisiklet naati IUl'ette olarak idi ,G: 
riiyiifiiıı üç miıli aüratle sitm•Ji te • 
min eder. Turizm yapanlar ıaatte on 
ili on bet kilometrede11. fazla süratle 
gitmeğe heves etmemelidirler. 

Binme talimi - Ba talim ıeniı n 
düz bir sahada yapılmalıdır. Evvel& aJ. 
çak eğerlibisikletle batlaım, buna •· 
yak kolayca yere baııbl' ve acemilikte 
görülen korkudan kurtulunur. 

Talim ettiren kimse sabalı, kuvvet
li ve çalak olmalıclır. Acemi efere otu• 
runca muallim bisikleti sağ eli ile eğe
ri altından tutar. Gidonu sol eli ile tu
tar Bisikleti ibnemeli, aceminirı ken .. 
di kuvveti ile hareket ettimraine in • 
r~alıdır. Acemi kimse.W. hir İtİya· 
eh da gidonu uabiyetıe ıdm:vunlrr. Bu 
itiyattan. vazaeçinnek için clirelcıiyan 

ara tıra silkilir, acemi binici direksiyo
nu idare etmeyi öğrenince bisiklet yal• 
nız eğer altrndan tutulmakla iktifa o
lunur. 

Bisiklete binmeyi yeni öfreaea ve 
kuvvetli Ye muntazam ıurette pedal 
vunnalıdll'. Hareket muvazeneyi te • 
min eder. Gidonu hafif tutmah, göz .. 
Terini hiç 'bir vakit makineye dikme
meli, bir ka~ metre ileriye halnnalr .. 

dır. 

Mual!ime müracaat etmeden bisik· 
lete binmesini öğrenmek mümkün • 
dür. 

Daha ilk talimlerde eieria •aziye• 
tini tamim meaelesi iyice beUemDeli • 
.:ir. '::fer iyHen yPrİne r•ııtedilAiit ol
malı, binici ayağını uzattıjı uman 
ökçesi tamamen pedalın mihveri da· 
bilinde kalmahdll'. Bundan batka eğe: 
vücudün cüz'i eğilmesini temin edecek 
derecede ıidonclan uzak bulunmalı .. 
drr. Çok eğilmeyi İcap ettiren alçak ıi• 
donlıtrdan i~tinap edilmelidir. Gido • 
nun irtifaı eğerin irtif arna töre heup 
edilmelidir. 

Ayakkabının en aıenİ§ kımu peda .. 
lın mihveri üzerine konmalıdır. Hare
ket halinde pedal yukarıda iken aya • 
ğın parmaklan yükselmeli, topuk al -
çalma!ıdır. Pedal aıaitda iken vmyet 
J,ir alCsl alrnalıdW. A,..ak daima pedala 
tem:ıs etmelidil'. 

Elbiseler: Bisikletçi vüc:udü sıkıt • 

·ı----------~ 
AKDENİZ KORSANI Yazan: 

KADiR 
CAN 
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J B~yUk macera, aşk ve harp romanı ] 

•• 
üç suvari, fundalıkların arasından uç 

yıldırım gibi _ geliyordu 
·~ııd' duyuldu. Gecenin se11islıt· ~· - iyi ama kalenin dibine ge

ne iki kiti 10kulur da diierleri 
biç olmazsa yarı yolda, yahut bir 
az uzakta beklerdi. Yardmı ll • 
zıın oluna kimden iıtiyecekler? 

- Şimdi bot lafın lüzumu yok. 
Reis te bunları düşünmüttiit.. O 
kolay kolay kapana kıaılmaz ... 
Her it gibi bunu da uzun uzadıya 
ölçüp biçmiıtir. 

Uzaktan bir nal ıeai duyuldu .. 
Küçilk HUaeyin de haber verdi: 

- Bir aüvari geliyor •• 
- Bir ıüvari!. Ne demek bu? 

Yaya g!ttller, yaya ıeleceklerdi?. 
- Belki yolda bir at bulmut • 

lardır ..• 
- Acaba hangiıi?. 

- y okıa tuttUlar da, bu ae· 
len suvari kara haberi venneğe 
gelen bir yabancı mı? .•• 

- Ağzını hayıra aç f ••• 
Her kafadan bir ıea çıkıyordu. 
Tabansız, adamakıllı ıinirlen· 

mitti. Gözlerinin bütün kuvvetiyle 
ileriye baktı. Nal sesleri bir yük· 
ıeliyor, bir alçalıyordu. Yanmda 
konutanlara çıkıftl: 

- Susun da, dınliyeUm ..• Soma 
yUkanya bağudı: 
-Hüıeyin! ••• Gelen kim? •.• Gö· 

rebiliyor mUMlll 7 ... 
- A.tm üstünde adam yok gali

ba. •• Sağa sola, ileriye geriye raı· 

gele koıuyor ••• Durup durup gene 
le.otu,. ...... ~====-·~=--~~ 

- Sahibini acaba. nerede bırak· 
tı? ... 

Şimdi büsbütün merakta kal· 
mıtlardı. Batı bot bir at .•. Bu hiç 
ak1la gelemezdi. YolUa kalenin di 
binde Şahin Reisle kör Aliyi E
büuaidin askerleri sardılar da, a
ralarında kavıa mı koptu? Bu gü· 
rültü arasında Şeyh Ebüıaaidin a· 
damlarından biri vuruldu da atı 
batı bot buraya mı geldi? ... 

Ta&ansız o zamana: lladar çok
tan adamlariyle berber karaya çı· 
kar, ŞaDin Reiıin gittiği yola dü· 
züliir, on arardı. Fakat Şahin Re• 
ia 'buna dair biç bir emir vermemit 
ti. Her ıeyi iyi hetaplıy:ın, en u· 
mulmaz zamanlarda, en akıla gel
mez çarelerle batmı kurtaran rei· 
sine de 'büyük bir imanı vardı. 

Arkadatları: 
-Biz de gidelim. Çarpıtıyorlar 

aa, imdada yetiıiriz !. 
DiyoTlar, fakat tabansız hunla• 

ra 'u U"Vabı eriyordu: 
- Bekliyelim. .. Buna hacet kal 

saydı giderken bize söylerdi. 
Ba.ıı boş at köyün kenarına ka· 

dar gelmiı, raııele koıuyordu. Ta 
ban.ız iki ark.adatma emir verdi: 

- Gidin tunu yakalayın, belki 
faydalı bir İpucu, bir iz bulunur ..• 

liki ki§i hemn sandala atlad~ 
lar, sahile çıktılar. 

l' am bu sırada yeniden ve çok 
uzaktan bir: kaç atm nal sesleri 
tımuyan ve tercihan yün elbiseler ıiY.
me1idir. Daima muhtedil ıüratle sit -
rneyi tercih ebnelidir. 

ALETiN TEMiZLENMESi -
Bir ~ıikleti temi21emek isin aleti te
k.tekler hnaya pJmek üzere tdnine 
çe..irmelidir. Banun için alt gidon e • 
ier üzerine oturtulur. Bu ıuretle &le· 
tin kondafu yer ıert ohnamalı, temiz 
d~ çayn> yaht Lez ~an iM 
örtülmüı zeminler ten:ii edilmelidir. 

(DeTaml YU) 

yükselip alçalarak, ufuklara 
dar aksediyordu. 

- Üç at geliyor!. 
Biraz evvel bot at için: 

- Bir ıuvari geliyor!.. e; ı 
Diyen kilçük Hüseyin çok 'ır 

meden yanıldı~ını anlamıtl•·? dt 
airlerle ıimdi de atların ütttb' el' 
adam olup olmadığına dikkat 
m&mif raagele bağırmı,tı: 

- Uç at dalı&. geliyor... lı1' 
Tabansız Ahınet kendi ken4 

söylendi: 1 
- Onlar da üç lkiıiydiler •.. t~ ı 

at buldularsa onlardır .. Herh• ~ 
onlardır •. Fakat atları nereden P 
Jabilir ler? ..• 

) 

ı, 
Küçük Hüaeyine batırdı: ~ 
-İyi bak, atlarm üıtünde •J-1 

yok mu? ... 
Küçük Hüseyin bir dakika 1 d, 

tu. Nal ıeıleri yaklaııyordu. 8 dı 
denbire ıevinçle haykırdı: 

- Reis geliyor .. Onu tansdı1"' 
Oç suvarinin nal seslerine btf ~ 

ka sesler de karııtı. Sanki bir ' di 
kıncı kolu, akma gidiyordu. 

Küçük Hüıeyin ilave etti: , d, 
- Reis geliyOT .. Kör Ali de 1'1 ~ 

mn.da. .. Bir kiti daha •ar.. f'~~ 
arkalarından kovalıyorlar ..• St t~ 
yüz suvari birden kovabyOT •.• (/ h 
minin ıüvertesi karııtı. Lev~ ti) 
lalıçlarmJ, palalarını ~ li, 

- s~hHo 9.kaluu, "'"la.u 

lryalmı !... " te 
- Şu ma.rsıklara bir dert .,11· 

lim... t.~ ~d 
Nal ıeslerine bakılırsa $JV 

Reisle onu kovalıyanlann ar~ dt 
da epeyce yol olduiu anlatıl~ 
du. Bunu hesaplıyor, felat e dı 
yordu. Leventlerin karaya çı~ 
la.tına mani olmut: JI d, 

- Gemiden hiç kimıe ~ ~ 
maz .• Reisle onun yanmd f ~ 
alır almaz denize açılacağrs ! 
iıin t!mri badur .•. 

Diye haykırmıftr. .. 
" dı' Ahmedin likaht tabamıS dl 

makla beraber korkak bir ';J. 
olmadıimı her zaman göıt~ 
ti. Yalnız it sarpa sardığı, ç '-/. 1~ 
za ıirdili zamanlarda ra•~.:J l'e 
dini tehlikeye atmazdı. Ba~; 
yeceği dütmndan kaaçar, ~h 
ne bir fırsatını bulur onu eıtr ~ 

Talihi de yardım ederdi· ~ 
Nitekim Valeryo'yu Sard ,l 

cenubunda elden kaçırmıtll ~~ 
Cezayirde, gene ensesindeıı tr ._ 
lamıttr. . j ~ 

.. iı r. 
Yalruz.bazı çılgınlar, ro"' f 

olanlar, ona. taka olsun diye~ d 
aız demi§lerdi de bu iıiın t 

gitmitti.. .y 
Batı bot atı tutmak içi.o ~J# S: 

lere ıeslendi. Gemiye dönı"e ~ 
ıöyledi. Döndüler... • ~ : 

Sahildeki sandala eıııır 
- Hazır ol geliyorlar. .-_,J; 
Üç ıuvari köyün j]eri•~ıf' ~ 

küçük tepenin kenarmdaıt L- ~ 
lardı. Fundalıkların aratJJ"""" ıı 
yıldırım gibi geliyorlardı. J,ı' ~ ~ 

Hepsi de tanıdılar. Bu~~ ~ı ~ 
biden Şahin Reisle kör ;\l~. 1~ 
bibe idi. Fakat ancak iki;;,;~ ~ 
kadar geriden Elhanet 1'' 
mandanı lbni Cebbaı d• ) S 
dar. suvariyle ıöründii· ."1f ti 

(D~ 



... ---=-----------
' ~et ~~rln 1934 -;;;-

' Cüzamlıların Mezarlığı L 
au .. u 

' a zabıta romanı 

_, 
Büt" "li un lhlaınurköy halkmm 

lq.1a~~~? Baba,, diye isim taktık-
lÇ 1'ıı 1 denizci civarda kamp ku-

>lıt;~ bol IÜllef altında kumlarda 
&eh d~an mektep taiebelerini 

e 1Yordu. 

ltr ~\' .. uklar, yan çıplak ıibiydi· 
• • uz1 • titıe erı. v~ bacaklan tunç ren• 

t-ı, Öte~lnı.ııti. içlerinden bazda
Stllık}a lerı yerlerde yuvarlamp 
Daı l r koparıyor ve kaçıyordu. 
ot/'' a.r, kumlara kadar, süvari 

Uau g'b' takı 4t'ld 1 ı m takım geliyor, 
ııı e • . 
V erıyıp mahvo'luyordu. 

ftakleden: Va·NO 

Bahçe kapuında, ıayfiyenin Ü· 

mi, beyaz bir plaka üatüne iri ve 
tık harflerle yazılmıftı. Lakin bu 
iaim, ıümrahlqarak arka taraf· 
tan tırmanan ve oradan da ağqı 

sarkan sarmatıklar1a kapanmıf h. 
Haydar Baba, bunları elleriyle aç· 
tı. 

"Kaktua,, kelimesi yazılıydı. 
Bunun sıcak memleketlere ait 

bir nebat olduğunu ihtiyara bir
çok seferler anlatmıf1ardı ama, o, 
bunun niçin eve verilmit bir ad ol· 
duğunu bir türlü kavrıyamamııtı. 

Gene de bakıp dudak büktü ve 
batını ıalladı. Sonra, bahçeye 
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Ebülmuhsin Kemal 

Bey öldü 
Memleket maarifine çok u • 

zun aeneler hizmet etmit olan 
laymetli muallimlerimizden Per
tev Niyal lisesi tabiiye muallimi 
Ebülmuhsin Kemal Bey dün ve • 
fal etmiıtir. 

Merhum maarifin kıymetli 
bir uzvu, müteıebbiı, muktedir 
bir hoca ve idare adamı idi. Nü
munei Terakki Mercan, lstan • 
bul liseleri ile maarif ve Darül • 
muallimin aliye müdürliklerin • 
de büyük hizmetler etmiJ:-ve 
kırk seneye varan maarif ve mu
allimlik hayabnda on binlerce 
talebe yeti§tirmiıtir. 

Cenazesi bugün tam aaat iki
de Y erebatan caddesinde NeJe 
apartımanındaki dairesinden 
kaldınlacaktır. 

Ailesine taziyetlerimizi bildi
ririz. 

· Pek yakında ••• sinemasında 

BORA 
SoYyet Ruıyada yapılan Ye bütün dünyaca mükemmeliyeti 

tasdik edilen bir trajedi •• • 

lE.tanbul Belediyesi ilanları 

Otomobil Garaj elektrikçisi aranıyor 
Otomobil garajlarında çalış mı§ ve İ§inin ehli bir elektrikçi la

zımdır. Talip olanların ellerindeki vesikaları ile birlikte 5 - 11 - 934 
tarihine kadar Belediye Makine şubesine müracaatları ilan olunur. 

, (7433) 

Üsküdar tahsil müdürlüğünden: 

Çok akit, öğleye yalandı. Hava 
~tt ••tak olmakla beraber, bere
dl ."erıin biraz rüzgar esiyordu 
l~~n ?ahat nefeı alıyordu. 

girdi. Arkasından kapıyı kapadı -------------

Neft Sanayi Türk Anonim Şirketinin vergi borcundan dolayı 
Kavakta Umur yerinde ve Şirketin fabrikasında mahçuz bulunan 51 
adet etrafı demir çemberli boş damacana 6 varil asit sülfik ve 2 adet 
bot varil 7 - 11 - 934 tarihine müsa dif arıamba günü saat 14 le 'ma
hallinde satılacaktır. Talip olanların yevmi mezkfirda yüzde 7,5 dipo
zit akçeleriyle mahallinde bulunan sab§ memuruna ve daha ziyade 
malfunak almak istiyenlerin her gün Beykoz Tahsil ıubeai Başme-

iıce ~~Yar denizcinin arkumdan, 
ır •es duyuldu: 

•İl~ liaydar Baba ... Nadire teyze 
oekliyor. 

}lf~d&nıcağız, döndü. On iki 
lttı '?tııda kadar görünen bir oğ· 
ltr Yanı baıında duruyor; çocuk· 

111 0 YUnb.Tma bakıyordu. 
dt .. -d. Seni Nadire teyze mi gön • ' ı' d' dtn : :. ıyerek cevap bekleme • 
;urunıeğe ba(ladı. 

Yni zamanda: 
Ni..~ Allah allah .. Ne münasebet? 
·\'ın "a .. d 1 ' da .• :r grr ı. Ne var?... diye 
fUnüyordu. 

d l<öıklerin aarsındaki kestirme
erı g . 
~ eçtı. Sahille müvazi olan 
tıeler aokağma aaph. 
~ ICarıı tarafta, iki tarlanın or· 
h_rııda, ahşap bir ev vardı. lhli -
• "'C?Jl g" ] • d 
fİJtt oz erı ora aydı. Nadire, e-
~ .. e durmuş, Haydar Babayı bek· 
7 01'dtı . 

ihtiyar Ll:-ük ba • teçti. ' ft~ fıçeyı ıiirat!e 

tef Sebebini kendisinin de tayin 
eıtiediği heyecanlı bir ıeale: 

dıı.- Beni mi çağırttm? diye sor-

dı, ~drnın elinde bir telgraf var· 

d lhtiya.r d • • h 
~h,ı enızcı, unu gl5rGnce, 

~l>I llleaeleyi anladı. Alnmı 
•Yan t • 'ld' ~~tt en ıı ı. Koca kannın 
~iı kiğıdı alırken: 

>el', d~l?'a.yet hanım mı gönderi
; 1Ye sordu 

d ~•e . k i: llrer en, hdm cevap ver-

...... E•et o· il., .... tNıvet '-- -nn 1 QtJ)'a J nan ... 
ll~ r, te!rrafı kolunun uzun-
·~ .::~Özlerinden uzaklqtıra• 

'"" llnıleyi okudu. .au .. • 
&'ün on beşte geleceğiz .... 

ltt t.iğin b' Dirayet,, 
dı, N :raz 8teıinde dumıuf • 

adıre teyze IOTdu· 
'li . 
t"ltekınen mi gidiyoraun? 

~gbe leı-e~düt ediyordu. Bir 
'«)Otdlt. bılıek ••ter ıibi kadına ba-

ti,di?e: 

di 'lia~d· 1 • "'-- J 
1 a anahta 1 d ,.,-.., r an .... e-

Sll\ lf,tdar a&.kın geç kalma. •• 
' dola\, ' ~ahtar deatesini kü· 
ı-.. ~\ıiı· '1l •çıJtden aldı. Ace!e 
..,_ L_ -, ın liir" 
dıı,"4ltt, haıa umeie baıladı. Ko-

. arkadan baiırıyor-
1 ........ b .. 
\)' outn 
t.ı lı,"''- il J>encereleri ac ta oda· 
~F "•tıı. D· ' ... n aııe .. ~rayet hanıma, 

"-- .1 ~111 J;: tızerı ge!diiini o-
~'~r~ "':tlı1ı1 k ' >tf ~rıı , .. u adar hazırlana-
~ lt. ~ı~, aoc;;1~rıin. 
--~ d, .. )Ul"iid~"rnda üç yüz met· 
)~lt b• ~. tJt :kten sonra., adam-

Ş· ıt \;()111t.. onda bulunan bü • 
Çiç~~l dt, lc,~n 8nünde durdu. 

tt'} · ~•sın.d-a 
~ •Uııu . sarı ve beyaz 

tarhlar vardı. 

ve yürümeğe batladı. 
Dirayet banan, sayfiyesinde 

oturduğu sıralarda daima bahçi • 
van getirirdi ve bu adam, yerden 
f ııkıran tebatlara biraz intizam 
vermeğe çalqırdı. Lakin, ev sahi
besi burada ancak iki ay kadar 
kaldıiı için, mütebaki on ay zar· 
fmda otlar, yapraklar ve azan çİ· 
çekler, geçitleri, tarhları yabani 
bir orman gibi bürürdü. 

Bahçe çok derindi. Ta ilerile
re kadar uzanıyordu. 

Sayfiye binau ki.rgir ve eıkiy· 
di. Duvarİarma sarmaşıklar tır • 
manmıftı. O kadar :nqeli bir hali 
yoktu. Bununla beraber, sarma -
tıkWda açı1an çiçeklerle ıaira· 
neydi. 

Haydar Baba mermer basa· 
maklardan yukarı çıktı. Kötkün 
kapıımı açacak anahtarı, deate
nin içinde aramaia bqladı. 

Bulduğuna kail olunca deliğe 
ıoktli. L kin; ana tar dönmedi. 

- Atlah allah .. diye aöyleDdi. 
Nöbede, bütün anahtarlan 

birer' birer tecrübe etti. 
Hiç biri de kilitte dönmüyordu. 

Bir kere daha bütün anahtarları 
tecrübe ettikten sonra, birinciye 
avdet etti. 

Nafile! 

Bir taneıi bile kilidin içincle 
dönmüyordu. Bunun üzerine, Hay 
dar baba, topuzu kavradı ve asla 
bir gayret aarfetmeden döndüTdü .. 

Kanat, kendi kendiliiinden, ko-
1 

layhkla açıldı. ihtiyar denizci, put 
sibi donakaldı. 

Allahallah.~ 
Yoksa, vaktiyle kapıyı kilitle

meli unubnuf, aç.ık mı brakıp ıit-
mitti 7 I 

Bunun böyle olmaıma ihtimal 
verememekle beraber, meseleyi 
baıka türlü de izah edemiyardu. 

Şimdi bir koridordaydı. Bunun 
ıonu bir ıofaya vanrdı. Sofa da, 
bir camekindan giren ziya ile ay• 
dmlaıurdı. 

Sol taraftaki salona girdi. Pan
corlan açb. Odalar, küf ve to2 ko
kusuyla doluydu. Salonda, kanape 
ve koltukların üstünde de toz var-

Hukuk talebesi kongresi 
Hukuk Fakültesi Talebe Cemi· 

yeti Reisliğinden: 

6/ 11/934 Sair günü İstanbul 
Halkevinde saat 14 le Cemiyeti • 
mizin senelik kongresi toplanaca· 
ğmdan bütün aza aTkadqların 
teşrifleri rica olunur. 

Bir deri eldiven fabrikası 
Tecrübe görmüı kadın ve' er -

kek İfÇİ arıyor. Taliplerin Kadı
.köy, İnönü Cad~esinde 16 nu -
maraya müracaaL 

Halkevin temsilde 
Halkevinden: 5/11/1934 Pa • 

zartesi akıamı saat (20,30) da. E-
vimizin, Gülhane parkı methalin
deki, Alaıyköıkünde T emıil tube • 
mi.z tarafından (Himmetin oğlu) 
piyesi temsil edilecektir. Daveti • 

yeler Alayköşkünden tedarik edi· 

-1ebilir. Kapılar tam 20) de ka • 
panacak ve çocuk alınmıyacaktır. 

HABER ' 
Akşam Postası 

1 darehaneai. lSTANBUL AN 
KARA CADDESi 

l'elcraJ &drelılı ISTANBUL BABEB 
Telefon Yazı: 238'7Z idare: 241"0 

r 

ABOnE ŞERAiTi 
1 1 1 Uaymı 

lbldyeı 1JO &50 880 l%M Krt
Ecnebtı uıo au Mo ısıo 

ILAtt TARiFESi 

Sahibi ve Nefrİyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

lluıldıfı yerı (VAJln') Matbaam 

murluğuna müracaatları. (7296) 

Şapkanın §ıklığı; yalnız iyi 
cinsine d~ğil, ayni zamanda kul
lanılan malzemenin nefasetine 
mütevekkiftir. Bu bapta en miif
külpesentleri bile memnun ede
bilecek yegane müenese 

Beyoğlu Tünel meydanı 
Tramvay manevra soka· 

ğında kairi 

KADIN ŞAPKA 

LEVAZIMATI 
Ticaretlianesidir. Zira sureti da
imede en son modaya muvafık 

her nevi 
Şık ve Müntahap Malzeme 

getirilriıektedir. 
Aktam kız san'at mektebi tale

besine tenzilat 

lstanbul ikinci İcra memur -
luğundan: 

Mahcuz ve pa1'aya çevrilmesi 
mukarrer üç bin liralık gayrı 
mubadil bonolan 8 • 1 l • 934 ta
rihine müsadif Perıembe günü 
saat 10 ila 11 de lstanbul ~ham 
ve tahvilat borsası önünde açık 
artırma ile satılacağından talip
lerin mezkur gün ve saatte ma • 
hallinde hazır bulunacak me -
mura müracaatları ilan olunur. 

(4433) 

:::::::::: rtEZLEYE CARE :::::::::: .. .. 
U GOMENOSTERİL' dir. ~~ .. .. 

Diş Tabibi Saim Riza 
Ankaradan dönmüıtür. Üs

küdar Hakimiyeti Milliye 
cadJesinde 101 No. muayene. 
hanesinde Salı, Pazardan ma
ada her gün sabahtan alqama 
kadar. Muhterem hastalannı 
kabul eder. 

Sultanahmet sulh mahkemesinden: 
Müddei Mithat Beyin Be§İktafla 

Serencebey yokuıunda §8.İr Nahifi Bey 
sokağında (26) •. wnaralı hanede Kad· 
ri Bey zimmetinde (1807) lira alaca • 
ğnu tahsil için açtıiı davadan dola11 
tastir kılınan davetinin ibmetgihi ha· 
zın meçhul bulunduğu anlaıılan mü • 
maileyh Kadri Beye U. M. Kanunu -
nun (141) inci madden mucıÖİDCe (20) 
giinmüddetle ilinen tebliğine ve emri 
mahkemenin 26 • 11 • 934 Pazartesi 
günü saat on buçukta talikine karar 
verilmiı olduğundan mümaileyh yey • 
mi ve vakti mezkUrda gelmediği ve 
ya bir vekil göndermediği takdirde 
hakkında muameleyi gıyibiye ifa edi
leceli ilan olunur. 

lstanbul ikinci icra memur • 
luğundan: 

Mukaddema F eneryolunda 
Mehmet Efendi sokağında 2 No. 
lı hanede mukim iken halen ika
metgahı meçhul Refik Sermet 
Beye: 

~i Nezlevi başlangıcında iyi eder. ~a 
ii Burundaki mikropları öldürür, ii 
is nezle, grip ve bu gibi tenef· Si 
f! füı yolile geçen hastalıklar· !~ 

b--------••ı-.. lii dan korur. fiyatı 30 kuru,tar. ğ .. -

Mehmet Ali Beye olan borcu· 
nuzdan dolayı gayri mubadiller 
komisyonundaki istihkakmıza 
mukabil tal'afınıza verilecek o • 
lan (3000) liralık bono tahtı 
hacze alınmı§ olduğu ve 8 - 11 -
934 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 1 O dan 1 l re kadar İs
tanbul Esham ve Tahvilat Bor -
sasmda açık arttırma suretiyle 
satılacağı malumunuz olmak ve 
103 üncü madde mucibince tara
fınıza tebliği muktezi ihbar va • 
rakası makamına kaim olmak ü
zere keyfiyet ilanen tebliğ olu -
nur. ( 4434)' :::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::: 

MULEN ~UJ 
Mümessile si: Taklidi kabil o/mı yan yıldız CONS T ANCE BENNETTE 

Fe•kallde 
temaşah fılm 1 G&zel mevzu 1 ŞARKILAR DANSLAR 1 

Bu Perşembe Akşamı SARAY S1nemas1nda 

ER-lenceler 
200 K 1 Z 

dı. 11ı1111 ............................... !lllmıiil .................................. . Geçen seneler, Haydar baba ile !I 

Nadire teyze, Dirayet Hanımın 
gelmesinden enel buralara girer 
ve temizlik yapardı. Bu sene ise, 
İf aceleye ıelmİf, buna imkln kal
mamııtı. Şu Dirayet Hanım da ne 
demeie en-elce haber Yermem.it
ti? Meseli telgrafı 48 saat evvel· 
den çekmez miydi? 

Sofada, güneı, renkli camlar
dan geçerek içeri aksediyordu. Ze 
minde mavi kırmızı tekiller hasıl 
oluyordu. 

(Devamı var) 

Bugün matinelerden itibaren M i L L i sinemada 

BUTON IST AN BUL HALKlNA 

Geç.en .ene sinemamızın en büyük muvaffakiyeti HA YAtım SANA FEDA filmini kim 
hatırlamaz. Şimdi ondan d~ha güzel ve daha müessir bir pheu.r: . 

ASLA UNUTMAZ 
Mümessilleri: JOHN BOLES ve MARGARET SULLAVAN. 

Kadın ruhunu tahlil eden ve bir buçuk saat seyircileri tatlı bir hisiçinde yqatan Fransızça 
sözlü müstesna bir eser. Bu büyük filme ilaveten SUVARILER KRALI .. Mümessili KENMANARD. 

Fevkalnde sergüzeşt filmi.. Matineler: 2,30 - 5 gece 9 da ba§lar •• 



Her parç&11 ay11 bir heyecanla okunacak macera, 
kr.kançbk, kanet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMD~R 

SÜLEYMANIN OGLU 
T efrlka no. 79 

Gibi bir mukabeleyle kartılaı-

tr. . 
-O halde aiz IÖyleyiniz, nuıl 

hıanınmız?. 

Relı, Abdullahm bu sualine 
liemen cevap vermedi. 

Neden aonra: 
- Söyliyeceklerimi yapana -

mz, ıize bir zar.anmn: dokunmıya 
ca.ktır, dedi. 

- Söyleyiniz.. Y apabileceii· 
miz bir ıeyse evet .. 

- Aılanh adamı bize yakala • 
Jıp getirecektiniz .. 

- Evveli bu ulanlı adamm 
ldm olduğunu öğrenmek isterim.. 

- Bu adam, Karıa ormanında 
7aııyor .. Niyam Niyam Kralı 
Manzayı mağlup ettikten ıonra iti 

Ctaha ileriye vardırarak, ulanları· 
nı ıık ıık kasabamıza hücum etti • 
riyor. Benim kızım Hara'yı da ka· 
çırdı. On gündenberi, pefini kov.a· 
ladığımız halde elde etmeğe im· 
kan bulamadık. 

Sizin gibi beyaz bir adam .. Siz 
ae beyaz olduğnuza göre bunu 

muhakkak tanıyacakımız .. 
- Hayır .. Bizim böyle hir ada

mı tanımadığımıza emin olmalııı· 

nız. Fakat bir kabileyi mağlup e
aen bir adam bizi mağlup edemez 
mi? 

Reiı biraz durdu. Sonra: 
- Hayır, dedi .. Yanındaki be

yaz kadınlar onu ele geçirmek 

için iyi bir silah olur. 
Abdullahm bu teklif kar111mda 

hi11olunur bir durgunluk g&ster • 
meıi reisi fÜpheye dtürmüttü: 

- Karıların mı? diye aordu. 
- Hayır, karılanm. değil.. Fa· 

kat benden fazla onlann razı ol· 

ı-·-·-·-·· .. ı 
IYazan: 

1 Rıza I 
1 Şekipi 
1 _ı 

-Etmezsek ne kaybedeceği· 

miz malGm. 
-O halde .. 

- Ben ltendi heaahıma kahul 
edemiyeceğimi aöyledim. 

- Çıkar yolun kabul olduğuna 
ıizin de taraftar olduğunuzu gö
rüyorum. Yalnız siz kabul etmi· 
yorıunuz öyle mi 1 

-Evet .• 
-Acaba Ayte kabul etmez mi? 
O zamana kadar hiçJ<onuımı· 

yan Ayıe: 
- Hayır, dedi.. Ben de kabul 

edemem. 
- Ya Sıddika Hanım .. 

- Ben de hiç. 
- Hiç birinizin kabule YILD&§· 

mamaıı bize müspet değil menft 
cevap verdirecek. Bu takdirde va· 
ziyetimizi dütünelim. 

Kimse Abdullahm ıözüne kar· 
ııhk vermiyordu. Daha doğrusu 
veremiyordu. 

lı açıktı. Kabul etmedikleri 
takdirde kurtulmak imkanlarını 
kaybediyorlardı. 

Abdullah: 
- Çok güzel, dedi. O halde ya· 

pacak hiç bir feyİmiz yok .. Reisin 
gelmesini bekliyelim ve cevabımı· 
zı verelim. 

Bir mildedt konuıulmadı. Ab
dullah neden sonra ilave etti: 

- Bana 5yle gaiyor ki, içiniz• 
den herhangi biri bu teklifi kabul 
ettiğini bildirse bir §ey kay· 
betmiyecektir. Bu kabul etme, itin 
batarılmaımı taahhüt manasında 

maıı lazım. değildir. Bu, belki, kaçmamıza bir 
Reiı bu defa kadınlara sordu: yo1 bir veıile olacaktır. Maamafih, 

-Küçük bir hizmet sizi serbest gene ıizin bileceğiniz §ey .. Vah· 
litinize kavuıturacak razı mıııı- ıilerin bin bir itkencesi altında 
nız?. Bu hizmeti hepinizden isti· parçalanmayı göze a1dıktan sonra 
yecek değilim. Bana biriniz yeter. me•ele yoktur. 
İçinizden kim kabul edecek.. Abdullah gene ıustu .. Fakat bu 

Üçü de ıusuyorlardı. Hiç biri ıuıuı ötekilerden çok farklıydı. 
bir tek kelime söyliyemecli. (Devamı var) 

Merzuka: 

Galatasaiay: 1 - Beşiktaş: 1 
1 akımların eksik olmasına rağmel 

lı.elJecanlı qeçf i Ol] Un 
(Baı taralı 1 incide) 1 bir akınını Galatuaray müdafaa ~ ku~ maç neticesinde yrp~ 

Birinci devre ıını korner ile kurtardı. Bundan ıakatlanınıt, adeta malUl b~ 
Kemal Halim Beyin hakemliği ıonra •an kırmızılılann sol taraf· kım halini almıf bulu~an .. 1 1 

altında takımlar •abaya çıktılar: tan inkiıaf eden hücumları ile B;· ye f&mpiyonundan d~nkü ~ 
Galatasaray: Hızır - Lütfi, ıiktat kalesini telaar ı~kııtırmaga bir oyun bekleme~ ?•~e ç J" 

Oıman - Suadi, Nihat, lbrahim batladılar. Oyun timdı en heye· Fakat zamanında dıtını trrn ~ 
Necdet, Münevver, Selahattin, canlı dakikalarını geçiriyordu, takmasını çok iyi bilen Bet. 

1 Fazıl, Danyal. Oyunun son dakikalarındayız.. takımı dün de enerji dolu bit" 
Beıiktaı, Mehmet Ali - Nuri, Betiktaı ani ve beklenilmiyen bir ı yundan sonra kendisine yakı 'ti 

Feyzi_ Mehmet, Fahiri, Faruk akın1a Galatasaray kalesine indi yacak olan bir mağlbiyetteo 
- Hayati, Hakkı, Bambilo, Şeref, kale önü karıttı. Sarı kırmızıhlar tulmut oldu. ,J 
Salahattin. topu bir türlü uzaklaıtıramıyor • Gerek Galatasaray, ve 1 

Oyunun ilk anları yakm bir mil· lardı. Bu aırada Beıiktat m!1ha • se Beşiktaşlıları, eksik kadro 
d C'ımlerinden biri topu sıkı bir ıutle na ragvmen aldıkları neticedeıt savat içinde geçti. On beşinci a • 

kikada rüzgarı lehine almıı olan kaley havale etti. Kaleci topu kar· ğilse bile, oynadıklan tenıi• 
Beıiktaı tam bir hakimiyetle raki· ıılamak üzere çıkmııtı. Tıpkı Fey• güzel oyundan dolayı tebrike 
bini ııkııtırmağa batladı. Şimdi zinin yaptığı gibi Lütfinin de lü • kazanmıt oldular. 

Zumsuz bir müdaha1eai ile top Ga· izzet Muhitl ıarı kırmızılılar tehlikeli dakika • d 
d B G lataıaray kalesine girdi. Bun an Kupayı kim alacak lar geçiriyorlar ı. ütün oyun a· b. k C:lalc"ka daha devam f 

latuaray nısıf sahasına inhisar et· sonra ır aç 1 
• b' · Dünkü maçtan sonra Şere 

d 1·1 beraberlıkle ıttı. . . 
mitti. Ancak 30 uncu dakikada e en oyun • • • pası müsabakaları vazıyetı f 
Nihat uzun ve güzel paslarla oyu• D" kü yunda eksile kadro • Galatasaray iki maç ya 
nu açmagva ıan kırmızılılar dara- un o G, ı 1 lar bir mağlubiyet, bir beraber 

ğmen a atasaray ı . 
kı.plerini sıkıttrrmag" • baıladı. ıuna ra 1 k .. ·· el ve 3 puvan almıı ve şampıyon o 

.,, batta Nihat o ma uzere guz ş· d' 
Oyunun ıon1arma doğru Betik· l b' ynadılar Yal~ ihtimali kalmamıttır. ım ı 

1 §UUr u ır oyun o . . 1 B "kt 1 F . P'· talın an ·1 bir akınında Hakkı iki h . I •- l önüne ka • pıyon uk eıı aş a enerın ruz mu acım er :.Ka e .. .. b 
fırıat kaçırdı. Ve birinci devre 0-0 k .. · · fakat kale Ö· ma gunu yarıda kalan ve dar ço ıyı ınıyor, . . 
berabere bitti. .. d tkınlık, çalım ve he - yapılacak olan maçı netıcel 

ikinci devre nun e !&tt klan tütlerle bir alay bu iki klüp arasında paylatd'. 
sapsız a ı . · · F 

ikinci devre oyunun en heye • gol kaçırdılar. Muhacim hattında caktır. Beııktaşm ıkı, e 
canlı kılDlı oldu. Nihadın çok şu· b'lh Galatasaray merkez mu· ü~ puvam vardır. Bu kupayı 

ı assa 
1 

. . F . 
urlu ve mütemadiyen oyunu açan hacimi Hasihin yokluğu her za - tikta§ın a ması ıçın enen 
-pasla kOTktihi ~- ~ man goze mesı ıazımaır. ı akımlar be 
saray rüzgar altına düten Beşik· Beıiktaşa gelince; çok kısa re kaldıkları takdirde kupa 
taılıları sıkııtırmağa başladı. Fa· bir zamanda üst üste yaptığı do- nerbahçenin olacaktır. 
kat bir çok gol frrsatlan muha • 
cimlerin heyecanı ve hesapsız 
vuruıları ve çalım yapma heves • 
leri yüzünden heder oluyordu. 

Oyunun 18 inci dakikasında 
top ceza çizgisi üstünde duran Se· 

lahattine geçti, o da hafif bir vu • 
ruıla topu kaleye havale etti. 

Kaleci, tutmak için ileriledi, 
bu sırada Feyzinin topa falsolu 
vurmasiyle yuvarlak metinin ka· 
leden içeri gidiği görüldü. 

- Bu iti biz yapamayız, dedi. .llllHllllMlllDllZ&•llllll•WHlllAiilillllllllmıııımıııı•ı Gol Beıiktqhları taıırtmııtı. 

- Ama, iyi dütünün de cevap 1 A K B A 1 Ve bu hercü merç bet dakika ka • 
Terin .. Bu hizmeti kabul etmezae· 1 dar devam etti. Şimdi sarı krrmı· 
niz, feci bir ıekilde can verirıiniz. Ankarada A K B A kitap zılılar tehlikeli akınlarla Betiktaş 

Abdullah hadiıeyi önlemek için eyinin birinci ıubeıi modern kalesini ııkııtırmağa baıladılar. 
ıöze kanıtı: bir ıekilde Maarif Vekileti Bu arada bot kaleye de gol atama· 

-Bize iki saat izin veriniz .. Ka mak gibi birkaç fırsat da kaçırdı· 
. v• . . kar1111nda açılmıştır. AK B A lar. 251 'nc'ı dakı'kada kendı'ler"ıni bul edip ebnıyecegımızı o zaman k 

hitdirelim. kitap eyleri her dilde itap, toplıyan beyaz siyahlılar tekrar <>-
mecmua, gazete ihtiyaçlarına k l 

V ahti Reiıi, Abdullahm bu ce· yunu açtılar ve Galatasaray a e • 
l • cevap ~ermektedirler. Gerek· sini sıkı•tırdılar. Beşiktaşlıların Tabına gülerek mukabe e etti: kitaplaranlZI gerek kırtasiye- :r 

_ p ... '& a"' la"', a· ,,.. d i. Umanm ki, ı k A K B A ·····--·.•.· .... -•• -•••••• :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. - nizi en ucuz o ara ::........ • :: 
cevabınız müıpet olacaktır. Maa· kitap e•lerinden tedarik ede· ~i En ala ve en nefis Abdülvahit H 
mafih, ıüphesiz ıiz vaziyeti daha bilirsiniz. Devlet Matbaaisı ii )ehrizadenin markasını kulla- H 
iyi kavrar ve ona göre hareket kitaptan Ye VAKiT' ın netri ~.~. nmız, muhterem müşterilerimiz. i.~. 
edeniniz.. k d t 

yatının An ara a sa ış yer :: :: 
Vahıi Reisi yamndaıkilerle be· \ K 8 A kitap evleridir. ~i • H 

r:.ber çıkıp gitJi. Ağaç kapı sinir· :: • :· 
. l I AKBA Merkezi Telefon 3137 ~i ., E: ]eri ürperter. bir gıcıdıy e üzer e· S b 1761 :: • :: 

Birinci u ~ :: :: 
rine kapandı. kinci Şube . Saman Pazar !! • • ~:~. 

Kulübede yalnız kalınca, Ah· ... _, __ 111111ıııınııııuııııııımııııı ııınııı~ i~ :. 
dullah, vahıi reisine itirazda bulu· ii • • : 
nan Merzukanın yanma yaklaıtı: .---·--------·--•ı si , • ~ 

Moda kadınlara neler yaptırm a:z?. Afrika içlerinde ya§' 
zenci hanımlara boğazlannda ağı rlığı 60 kiloya varan bakır 
"gerdanlık!,, lar IQ§ım~ğı tahmil etmiıtir. Moda emre~~·: 
hanımlar bu gerdanlıkları lafıma iia katlanırlar mı dersınıZ· 

- Dütünelim, dedi. Bu vaziyet Ôz Türkçe ilk roman :: • . 
karıısın,da ne yapmamız lizmı. 8 ıii · • ~~ ı S aştan anşa :: . fMlA/SIN I 81JlAN/l. • .. • ,. 

- Yapılacak §ey malum. Ben av ıii . 4 Gok.iaR"Ko~';,,;~R~L~~ağ• 4. • • ı i! Suni günq ziyaaı ve x ıuaiyle bazı hastalıklc:::rın t~dafl• ITJ 

kendi hesabıma böyle bir teklifi Yazanlar: (Vl-nO) ile i:::::i====: • • '1!6!.~!-.~.'!.~~~!. * • . • H ni biliyormnu:z. Lo~dr~a Kar:z~en hayvan h.a~tan~•ınJ:ııtl~ 
kabul edemem.. ÇUrUkaulu Meziyet :: ların da fennin bu nımetınden ı•tılade etmelerı ımkanı h .. , 

-Kabul edemem demek kolay. ~ Yeni çıktı Adedi bir kuruşa kadar ; tır. Resimde bir kedinin suni güneş banyosu yaptığı I" 
Fakat eıaılı hir karar vermek mec riyatı: 100 Kuauş :i verilir. (331) İ Ona gıpta edecek pek ~ok inıanlar olsa gerek!. 
buriyetindeyiz .. Kabul ecleraek ne - ii:ur.::::mr =-:-.::::===--=-=·======= 
kaybederiz, etmezsek ne? 



Güzel ve Gürbüz Çocuk Müsabakası 
Tertip ettiğimiz · bu 

kazanan 
eğlenceli müsabakada 
çocuklara 

160 Lira 
Mlkllat Verecetız 

o 
Müaabakamıza iştirak ede 
bilmek için çocuklarınızın 
ıibbath olma11 kifidir. 

1 5 - 10 1 
Y•f arasındaki kız Ye 

erkek çocuklan arasında 
vapılacak mOsabakamız 
için (30) Kupon biriktir· 
mek JAzımdır 

o 

Çocuk veliıerine tav.iye 
deriz: 
Çocuklarınızı hemen kay· 
dettiriniz ve idarehane· 
mizden alacağınız kartla 
BeyoğJunda Tun el batında 

1 Foto Süreyya J 

ya giStürerek HA 8 ER 
heaabına meccanen res· 
mini çektiriniz. 

Müsabakamıza iştirak edebilmek içi~ şu şeraite 1 

riayet etmek lizımdır; 
1 - Sıhhatlı olmak, 
2 - 5 - 10 yaş arasında bu onmak, 
3 - Bu şeraiti haiz çocuk velilerinin her gün matbaamıza müracaatla cocuklarını kaydettirmeleri 

've fotoğraflarının çekilmesi için kart almaları lazımdır. 
4 - Her çocuk için otuz müsabaka kuponu biriktirilecektir. · 
5 - Kuponlar, müsabaka gününden evvel davetiye almak üzere ibraz edilecektir. 

HABER 
GDrb&z Çocuk Müaabaka11 

No. 3 

Mükifatlarımız 
Erkek . Kıı - -Birinci 50 50 

ikinci 20 20 
Üçüncü 10 10 

Bundan başka 10 uncuya kadar kız ve erkek 
çocuklara ayrıca birer kıymetli hediye verile
cektir. 
Taşra okuyucularımızın çocukları bu hediyeler
den istifade edeceklerdir. 

Taşra okuyucularımız 
Bu meyanda taıra okuyuculanmı
zın çocuklannı da düşündük. Gön
derecekleri ve gazetemizde ç~ka
cak resimlere bakarak en a üzel 
ve gürbüz olarak seçileceklerine 
aynca mükafatlar verilecektir. 
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Çocuk Haftası 

Hediye kazananların 
isimlerini neşredilJoruz 

ÖKSÜRÜK' 
Her meY1imde 2'ürülea, inuaı 
rahat11z eden batta ayutmıyaa 
6kalr6k sebebi Ye menıei ne 

olana olsun 

Pek nygıh abcılaiuaa ıoa model •• 61 renkli 
kumqlannı takdim eder • 

Ylin - ipek'in geni açtılı ldb-k dairesi de 
bir güellik gavasıdır. 

\S ıGn evvelki bilmec:emizı I tebi. 330 Muzaff•. 89 - Dawtpap. 
KELEBtK 8 Fatma. 90 - Ku~ 2 Maafm. 

WL Doiru halledenlerden Kaclıtröyiin- 91 - Samatya Şükrii. 9Z - Galata 

PlKIORiR 
~ÜJ!n)-~~~~ .. Altıyolaizmcla C. B. KAınil otla sahil merkezi Şakir. 93 - BeTOila 

Necabettin B. 1 inci, Betiktafta Mu· 20 mek. 236 Faruk. 94 - Samatya S4 

ile hemen geçer. 

ndiye mahallesinde Nezahat Sal.hat
tin H. Z inci hedi,9mizi kuanmqlar. ... 

Kakao kazananlar 
3 - Fatih 9 Nafia. 4 - Suadiye 2 

Zarife 6 - Sirkeci Demirkapı 32 Fet· 
ld 8 - Edremit orta mektep 116 En
._.. 7 - Sultan Sellin 19 Şadiye 8 -
lıtanbul erlı:ek liaai 1398 Omer 9 -
Sultanaelim 19 Hikmet. 10 - Kuleli 
aakeri lisesi 1218 Hüseyİ.n. 11 - Pan
pltı 5 Maide 12 - Tnıllzon azan ao
Dk lhaua 13 - s.Jtan-'m 19 Han • 
Uıa 14-Panplblllelaa ıs-o .. 
manbey yeni poaİabane 6at6 LeWp 18-
18 inci mektep 3 ted Melihat. 17 -
Fatih 11 Canal 18 - Paapltı 2 Emel 
19 - Vefa Aup a.m4 aokaiı S Pe
rihan 20 - Şlfli T...ım JiaeR Rifat 
Bey ve Hanımlar. 

d iakUI kazananl• 
21 - SultanMlm 11 ~ 22 -

Pangalb 5 Malib 23 - Sulta ....... 
19 Hanm Z4 - KUl'blhat 23 Pada
zi. 2S - Panpltı 3 Beclri,. 26 -

EyGp 62 Simit 71 - SamM,a M. sa. 
ıl 28 - ~ 13 Nllhide. 29 -
E)'lp 1 Mmlfer. 30 - IWuııiıly 414 

Hahbi 31 - Gmlar-a~ • hat. 
32 - Davulpafa orta mektep Akil 
3.1 - 44 üncü melrtep 274 Ahmet. 

34 - lstanbul Edimekapı 64 Sait 
35 - lstanbul dokumacı Rept 36 -
latanbul yeni postahae Halil. 37 -

Bebek Sadettin Ef81141l kızı AJten: 
38 - Beıiktat Kime Alide Kadri. 
39 - Sanat mektebinde 20 Sabahat. 
40 - Kat.ta§ .,ak lhe91 779 Of -
mal Bey ve Hanımlar. 

Kitap kazananlar 
41 - Göztepe Refikpap K. Sami

Je 42 - lstanbul kızlisen 212 Erpıa. 
43 - lstanbul erkek liseli 1122 Hay
rettin 44 - Fenerde Şahisli HamclL 
45 - Kadırga caddesi 76 Şl1aii. 

46 - Galataaaray 22 Aptallah 47 -
lıtikW mektebi '228 Hulusi. 48 - ıc.. 
zıl toprak Muzaffer Bey km Talia. 

• 49 - Kandilli kıs lisesi 455 MuellL 
IO - Odcüclar 1 Adil Hikmet. 11 -
Beyoflu 9 uncu ilk mektep 13 M..a-
li. 52 - Tqvikiye lblamur 3 Halit 
Nusret 53 - BeJ'Oilu 63 Şükran. 
14 - Beyoğluncla lımail Hakla 55 -

İstanbul erkek liMsi M. Ali 56 - BQ.. 
otla Polonya sokak 45 Bozca,..._ 
17 - lıtanbul esnaf cemiyetinde. 

MiYeddet 58 - Çapa 31 inci mektep 
200 Mihriye. 99 - Şiıli 2 Mustafa. 
60- Panplb 3 L'fda. Hannn n .&q. 
Jet.. 

Defter kazananıa'r 
61 - lstanbul 6 mcı mektep 412 

Ihsan. 62 - Dökmeciler 11 s..111& G -
Beyoilu Vakıf müdürlüiü Hikmet 
84 - Batiktaş 22 Fatma 65 - Bey. 
ofla 20 Madlen 66 - Mehmet P.,. 
12 CemiL 67 - ......... 19 O.... 
68 - Kamkapı Ram mektebi Em.t. 
ni. 69 - Fener mahallesi 8 Dahaner. 
Hanımlar ve Beyler. 

Kart kazananlar 
71 - Viıne zade JI Ma._ fi -

Yeti!köy 36 - R. Ziya, 73 - 4 indi 
Vakıf Hm 14 a.adye. 74 - OrfÜIJ' 
448 Rafet. 75 - Fenerde Koeti Va • 
poridia 78 - Denft AH ..ı.au.ı 

10 Hamdi. 77 - Gedikpap 69 anc:t1 

mektep ArtaJyı 71 - Y....,. IO 
Talat. 79 - Panpltı Bilenp acı1rak 
Meliha. 80 - Caialolhl ÜlalnlL 
81 - lstanbul inkılap lditüphaaesl. 
Kirkor. 82 - Seke 'md 1411 .... 
lafa. 83 - Beyoiha Hamalhap 86 
Fedon. 84 - latam.al im mgaJUm 
ö11111kteW 271 Letafet. 85 - Bt~ mek
t.w S8 Penin. 88 - l•nW im JI.. 
sesi 925 Mehlika. iri - Saltanahmet 
46 Riza. 88 - lttulJal im olta ..-. 

Naciye. 95 - Tophane 20 Leman. 
96 - Panplb 25 Siheyli. 79 - K.a
ruçeıme. 39 Şakir. 98 - Osman ~ 

Sazan. 99 - Galatasaray 2 Febime. 
100 - 17 mektep. 459 Emin. 101 -
Nipntaf on. melr. 808 KadriJ'e. 

Kutusu 30 kuruıtm. 

Beıir Kemal 
Mahmut Cevat 

ECZANESi - Sirkeci 
102 - Beyoil• 14 Nedim. 103 - 44 ll!!lll __ _ 
inci mek. 6 amf Saadet 104 - R. 
Kavafmda 41 inci mektep 58 Necdet. ' 
106 - Beyimi &49 Allettin. 108 -
Çapa 25 Orhan. 107 - Eyilpaultan 

Doktor ____ , 

Calıit Cevat Ü 
Biripci umf 1 

: Sinir ve ruh haatalsklar: 
1 mlteham11 n uı.H - Cilmhari,.t caddeli Galip 
g Bey apertımam.. . 

rt Mazaffer. 108 - Iıtanbal )l'i;li -
sesi 911 l.Amiye. 109 - Taypnlı her
ber Hamdi. 110 - Ortamektep. 20S 
Jmt 111 - Balıkesir arta .... tep 

398 Şaip 112 - Ortamektıep 178 Hu
n,._ 113 - Panplb Kurbdat cadde-
si Melm. 114 - a.,.._. • Ma- Sultanahmet Sulh Birinci Hu • 
..... 111 - P ..... tı P.- 10biı kuk mahkemesinden: 
19 ..._ 111 - ı.e:..a.aı ..._ m.. Mllddel Mitat Berin lmatrae 
il ıw Halt. 117 - 0--...ı• orta Jemeraltı caddetlnde (81) 1111111&• 

1D11r. 7 S.cıl•e. 111 - T..... ......... ralı.tubafiye malawı eahilli Tn· 
ap. 2 Be111. 119 - Ut+ s - 14 lama- fik Bey :zade Hiaamettin &., sim
U 120 - Halit ıe F...._ 121 - Kam- nmcla (155) lira alacatmm tahai· 
kapl • a.taa. 122 - Orta mektep H için açtılı davadan dolayı tastir 
1 F.W.., 123 - Ayalpllfa 23 Peri • kılman claYetiyenha ikametılhı 
sat. Ut - ......, 21 NI.. l2S - lılzm meçhul hulunduiu anlatılan 
Şitll ,... podMme 1111 l.elııip. 
12' _ Paapltı .._, 127 _ o. • 1111U11Aileyh Hüsamettin B.e 6. U. 
...-, • VlrJI-. 121 - ıs iaci ....._ M. K. mmun 141 inci maddeai mu
m Mei4e. 129 - ı...-.ı im orta cibince (20) sün miiddetle illnen 
mek. NMWe. 130 - .&qoila 9 Hel - tebliline ve emri muhakemeala 
nc:iyaa 131 - fatuW liaret mels • (28/tl/934 pazartui fbil• uat 
tehi. 1081 S..U. t32 - &.yolla 21 on buçuia talikine brar verilmit 
Ahmet. 133 - Kartalaı ..._ S. • otdaiundan mumaileyh ynm •• 
lim. 134 - Firlr.ly 20 Mas.. 131 - vakti mezkarda plmedfli Ye ya 
ŞiıB T-.ldd a..i M G&atı, 138 - bir vekil ı&ndermedili takdirde 
aı.11 ~ • - Alı•••e' • k'*Mlı · •nan •:il••• ••il• ila 
Şükran. 138 - fio.tancı ilk mektep edileceği ilan olunur. 
Emel. 139 - Bakırköy. 45 Osman Şem (3295) 
al, t.-0 - EJ'lp orta mele. 280 Feride, 

141 - 48 inci mektep 111 Nihat 142 -

NifUl:tıl Krbls .ta _.tek Nihat. 
143 - Befiktat IS Halil 144 - Uıkü

du Bailarllap Ayten. 141 - Kadıköy 
Metin. 148 - Kmltopnık Tw.--;;a. 
10 FaJmmiaa 147 - Orta mektep 52 

HiAmettln. 148 - Şeluradellap 193 

Fikret. 149 - lıtanbal telsnf mer· 

--------------------~~~----
mmıımROMATIZMA-• 

Ye her nevi airılara karp 

SULAJIL 
Ço~ faydah •e teairli bir 

ıİ devadır. Haricen kullanılır. 
uam Mil Fi. 95 kuru,tur. na11:umua 

iLAN 
kaiade W... 150- Oaldklu 244 Ar 
t• Hamm " Beyler. 

Viktorya da Berliıı umum ıi· 
ıorta anonim tirketi tarafından 

- Hediyeler her hafta Peqembe S haziran 1914 tarihinde Hanif 
günleri matbaamızda tevzi olunur. 

·--~~~----------------
zade Mehmet Beyin hayatı üzeri· 
ne akt ve tanzim olunan üç yüz 
Ttirk liralık •e 548296 mnnarah 
aiıorta mukaveleııameai zayi ol .. 
muıtur. 

Mezkiır mukavele halihazırda 
kimin yeddinde iıe, hukukunu iı · 
pat etmek üzere Viktorya dö Ber • 

lin ıigorta şirketinin lıtanbulda, 
Galatada, Kürekçilerde, Man -
baym hanında kain Türkiye mil -
düriyetine v~ya Berlin kain mer • 

1 

Baheekapı. Yen:i>oshne caddeai No. S,. Tel. 22509 

Devlet Demir yolları llAnlarl 

Maden kömürü r-kacak ukara tertibatını han her neri .
tipteki demir ve dökme sobalardan ton ve kilometre bqma: 

Tam hamuleli vagonla nakliyatta 3 ve perakende nakli,_.e
ta 3,50 kmııt ücret alınacaktır. 

Bu temilit; 1/11/1934 tarihinden haıl.,.aktlr. '(7291)1 . 
Jdanmlse ait Suntun iskele.inden ıeçi.rilecek etJa .,.. bar. 

ftNttlın 1/11/934 den itibaren tu auretle lcnıt alm•cakbr: 

Her ..t egw ..._, yb kilo ve k6iunmdılD 
Bo,1dr ı.oy ha,....Judan, haYftll bqma 

~ 
1 

Orta boJ ba.,....Judan, ha'JftG bqma 
ICOJUD " keçi slM küçGk boy ha,..anlarla orta lioy 
haJftDlann ~ 
SIM1memft ,tik Ye binek arabelarmm her aninden 
'Wlmflt olanlan etJ& P,i ddet ........_ lcrete 
itidir,, 
Her DWI otamoMI, ~J'.On, tanare, .Ulndlr •• _. 
..ıln4m 

ıo 

' 

ı-.Wen .,,. ıeçirilmelC itba ,...ı.aik her tiri& ...ıı,. 
mal l&hiplerine aittir. Vinç çalqbnldıp uman tOQ bapna 40 
...... Tlag lcnti ahmr. Beher puçw soı kilodan fasla alır 
hkta olan ....... TiDç knti, puçamn ailrhima alwe de
c1et1tıı.. 

Llrele O. illa.,. ara.aa:, YieleClm wecfrilmeJE n_.e, 
vqoala JaPı1acü ~ ftlOD batına 300 karat almır. 

Jmledm ..- eva. demiJT.ol Ue nakledilmit ..,. edi
ıece1r .... lcnıt aı ...... 

· Fazla taf.n&t tpa llluJODlara mllracalle edO.elidir. (7290)° 

~nnrsa • MüdUrlüQünden: 
Kllıt ve karton lmpmttlan tahminen 220.000 kilo ClbJ 

tütün fabrikaamda olup bir MM arfmda pefd.,,., kaldmlr 
caktır. 

Nakliyat itlerinde kullanılan ldlçUIE " h8,6 mll'amel 
IDUf&IDba 48 adet Cibalide nakliyat tubeainde. 

Yakanda yazılı iki kalem malzeme puarhk aureti1le -.11-
lacağmdan taliplerin 11 - 11 - 934 tarihine ıailladif Pasat. 
gün6 aaat on d8rtte % 15 temlnatlari:yle birlikte Cibalide ı..... 
nm ve mlbayaat tuheaine mlracaatlan. (7418) 

Hakuk Fakültesi dekanhtmdan ı 
l - Faldiltaniz tloktora malı 1191wp. Namzetlerin F 

ldllte kalemine, 10 ikinci Tepin 134 tulhine kadar, ittida 
biuat müracaat etmeleri; 

2 - Fakültemizde ild aene hir ımıfta kalchklanndan · 
J1 kayıtlan ıilinenlerin, talimatnamesine tevfikan, lraYltllU'D"" 
yenilenmesine bqlanmıtbr. Yenileme maameluine, IS 
Teırin 934 tarihinde nihayet verilecektir. Alikaclarlum, 
Jetlerini öğrenmek ve kaJitlarını yenilemek .Uure, o tarihe 
dar bizzat müracaat etmeleri liizumu il&n olunur. '7411) 

raeaat etmat rica olmmr. 
Mezldlr müddetin mürurunda, 

maaruı balada mullaner U,.r • 

_!Ju rumuzu bekleyiniz. 
kezine, itbu ilinm tarihi nqrin • ta mukavelenameainin keenlem • 
den itibaren iki ay zarfında mü • yeldbı ve mefauh addedilerek ye • -

Istanbul Ziraat .Bankası Satış Komisyonundan 
Sn No. 11 

1545 
1560 
1561 
1S6l 
1552 

Semti 

Galata 
O•kldar 

,, 

" Balat 

Maballeıi 

Hıeı Ama 
Kazasker 
Yenimahalle 

" 
Hacı lsa 

Sokağı 

Cevılıir ~ılrm111 
Harman lale 
Bedıos kalfa 

" 
Leblebiciler 

Ciaai Emlak .No.• 

37 metre .... 
H•ap bue 
Ahıap hane Ye bahçe 
86 SO arn M. 
Hana kip cllkkb 

20 
25 
17·11 
1 
12 

ICale 

Hiucıi Hitleye slr• 
hammeD kıy .. 

ı.s 148 T. Lıt 
120 24 184 
Tamamı 1526 

., S46 
,,. 920 

nmiD vakfmdaa .a.. 
.. ballın S-16 bill4ili 

1575 P•IMl"'9 P8f8bahçe Kille 170 _..,. .... 4 6 111. 1·2 170 
1584 Huk8y Hacı Şaban Sakızlı boıtin Abpp baae 4 1-4 200 
1587 Beykoz Beykoz Atibey 80 metze araa 23 Tamama 160 
2007 Oakldar YnimabaHe Vanrmbajı 174.7S mefre araa 5 .. 276 

Yakarıda nah yazdı gaynmenlralJere 30-10 9 .14 Sah 31·10-9!4 Çart••ba 1·11-934 P..-lle tlzllsl 1etsıl ... ..._.,, 
dıfladan ubflan •1111 .-tlarJa bir hafta uzatılmqtır. lbaleleri 12-11-934 Pazarl~i ıiiall uat oa dlrttecllr. 



Tahta ayaklı adam 
· v~~·t~~~~~~~~~------·---JI lldtti. Ba rece yanımı çoktan geç- Ben artık bütün muhakememi kay 
dt et lkanıarm bu ıuız daim· betmiıtim. Fakat her ne pahuma. "Jd: bu kulübeye tesadüf etme- oluna olıun kizımm hayatım kur
ttaalrı!i1pbe yok ki karların Ye taracak olan bu parayı onlara ver-

~· altında donacaktık. memeli kararlaıtmnııtım. 
t. ıteki- b' . Vak' .,.. ._ ızım gibi daha dört - ıt tamam. ihtiyar kurdun 

'"c:ı d b akl ~ a ura.ya ıığmmıılar, parm amu l>ükünilz. 
-clı,., tilriıl yanan oca.im kar§ıam· Müthit bir heyecanla anıldım .. 
illi) da kudwan fırtınaya ehem Bu, Makedonya komitesinin yap • ,., ı: •enıteden Gayda çalıyorlar, tığı en büyük iıkencelerden biriy-

q l&rkı söylüyorlardı. Bu f&J"" di. ıf 
. tece aab h k Derhal ayakkabılarımı .. Te 
~-~ a a adar ltıkıyle ae-• "TVll bir ı_ l "'"raplanmı rıkardılar. Komı"· 
•di. ı. b •ızuı· 8Öy ediği bir prkı :r- Y •e B 

1 
tecilerden biri eliDde bir ker· 

""·-, er a kan prknı gibi he· 
. ~ Ye coıtufucuydu. petenle yaklaıtı Ye ayak par-

vq maklarımı birer . birer bük -
olllı inı başında iki ayağı tahta meğe b&§ladı. Duydutum. iıti • 
dtıı ;:~r ~bi duran ihtiyar bir- rap her türlü tahammülün fevkin
l~ir rını açb. Derin bir eöğüs de idi. Hançeremin bütün kuvve-

erekı tiyle bafnyordum. Fakat yüreği 

dt~e~fkam da bu §arkıyı söyler· taıtan insanlar ~at'iyyen bundan 
dttı · Gece yanları bu korku~ mütee11ir olmuyorlar ve ikide bir-

kit~· ~yı ve kurt vuran avcılar de: 
"rı b a ınsanlardır. Nitekim i§te - Paralan •erecek misin diye 
~ldıı ~~klı titman ve ıarhot biri, soruyorlardı. Kendimden g~erek 

ır kahkaha attı: bayıldım. Fakat pek az zaman 

,.; Ayka da kim? Salan aevgilin sonra baldırımda. duyduğWn deh· 
&sın? lhtiyar. tetli bir acı ile kendime gelGim. 

-..';ıl~Aayır. Ayka, güzel aykam Hainler vücudumu kızım demir
~ ~ ykam benim kızımdı. Q. lerle daihyorlardı. 
fttdaıı lardan beyaz teni, bulut· Ayıldıiımı görünce .ordular: 
"• fırtnı daha kili rengi gözteri - Hail a&ylemiyecek miıin? 
~ alardan daha brııık saç· - Hiç bir •akit. Ölıem de aöy· 

Yardı. lemiyeceiim. 

tar:i- Öyle ise getir de bir de biz 
nn. 

"A yazık ki artık toprak oldu. 
ıı· vcılar ihtiyara küfü d' •den . r e ıp ye-
blh 

1 
ıçıneğe ve farkı aöylemeğe 

, adılar B 'h . oturd . en ı tıyann yanma 
latın um ve bana hikiyeıini an· 

asını ıöyledim. O da anlattı: 

~--=Ben buralarda doldum, bn
~d Utn ve öleceiim. Tam bir Ma

on:yaltymı. 

•ttn ~ beı ıene oluyor. O zaman, 
ıındiın. 

'Taht -'-1 ta'- d a ayax arım yere Tara .... ı .. ''l:\lf • u 

fildi attı - ayaklarım tahta ,. e· 
d," . Ve on ıekiz yaşında ay ka· 
~<bel bir kızım vardı. Sevgili 
.\~bana bıraktığı son hatıra. 

(\.._ -.. Yı o kadar ıeviyordum ki. 
l'lllın da ann · 'b" 'll•ı.ı ki esı gı ı aynı mel'un 
~ z r a nıalul olduiunu anladı· 
''h:n'~ taaanunm fevkinde 
~ ~o um, Kendisini derhal 

ttt1-.t ~oryoma göndermeği ka
'\~:~ ırn.Bütün vc.nmı yoğumu 
' ıznn ° zaman tehirde ha· 
'°'.ı_td Yanındaydı. Ben gene bu· 
~\ti.ı. r;;;·f E~eıi güntı tehire ine-

teııe elaket gelip çatb. 

ltt, 'bt.~Yle fntmalı bir gecede 
"'Itaıi b 1 Makedonya komitesi 
~ lr..a. llab. Ayı ıibi altı adam be-
"1-~ ba . 'ti old .. tladıktan sonra re· 
"- dg1'clG~ıuııu anladığını biri ba· 

~ lfa1di baba . 'il~ 
1
__ Mrhayl, bizi üz-

}f~ a&Ul ver. 

tiddeıu~ çıkarmadım. BiSiüriim~ 
l!' te'-- d' ' ç.huJc "-me ye ım. 

'Be d bekletıne .. 
"" llezı . Para.. ne ııtiyorsunuz? 

.......... ~ 
~ ......_ \' , 1 ~ Jok. 

ltl~ ~in~ IÖyJeme baba Mihayl.. 
~~ Çİftiiğ ~ olduğunu ve ıat 
.,.._ • ~ter~ e nıukabil Goıpodin 
-'IQe "en k li il daha . . ·~ ı>ara aldığını 
"ıl "-İnle . ıyı bilirim. 
1 'lb-.. tın her • b' ~ti ,-..,tını • ., .!eyı ıldiklerini 

Ilı t.. l\.Olllıt • ......_ O:tleıi enın reisi göz-
•ı,.a S•ııa l> .nıe dikti: 

' ır dalı.ile 
• llir d~~~t. a müsaade e· 

"~ti'~ tıi -.ıa ~bu kadar çabuk 
lırlayamıyol'UJl1. 

- Ben timdi seni bülbül gibi 
aöyletmeıini bilirim. Sokun ıumm 
ayaklamu &tefe! 

Of .• Bu ae~ insan tahammül 
edemezdi. Yanan ayaklarımın ko
kusu feci bir ıeydi. Ayaklanmdan 
beynime doinı müthit Lir aa.ncı· 
nm y(lkseldiiini hi11ediyordum. 
Hayktrdmu 

- Diırunuz .. Söylyeceğim .. 
- H&b, töyle .. 
Ellerimi çözdüler. Beni ayağa 

kaldırdılar. O zaman büyük bir 
dehıet1e ayaklarımm yok olduiu· 
nu gördüm. Dizlerimden bir karıt 
apğısından itibaren iki ıiyab kö
mür uzanıyordu. Onların yardı
mıyle ocağın üstünde iki tuğlayı 

ıöktüm ve elimi içeri ıokarak, be~ 
yüzerlik banknotlan çıkardım. 
Gözleri kurt gözU gibi parlıyordu. 
Ellerini bana doinı uzattılar. Pa
ralan, onlara veriyor gibi yaparak 
bidenbi~ ayaklanmm yandıiı o
cağa atıverdim. 

Bir anda bağnttılar. Sonra ,a. 
ıırdılar. Bir müddet birbirlerine 
bakrıhlar. Hepıi hiddetinden ıolu 
yordu. Reiı boiuk bir aeıle baiır· 
dn 

- Bu mel'unu ocakta yak~. 
Üçü dördü beni kaldırdı. Tam 

ocaia atacakları zaman kapı vuru1 
du. Ve ıilihlar patladı. Jandarma 
larm geldiiini anlamıttım. Ken· 
dimden ıeçerek bayıldım. 

Sonra her teY bitti. Kızımı, a· 
yaklanmı •e paralarımı kaybet· 
tim. 

ihtiyar gene g6zlerini kapadı. 
Ve ben yanmdan yavq ya•aı u· 
zaklqarak köıeme büzüldüm. 

Murat Sellml 

Ihsan YAVUZ' 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün tıklar hep orada gi· 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya UYIUJI elbiıenizi ancak 
orada yapbrabilirainiz. 

lıtanbul Y enipoıtahane kar· 
tıımda Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. 

Dara ve güzel :J~nsöz! 
üçüncü ~ar~ ~id~e~le haykırdı "eğer doğr~yu söylemez-

sen senı dırı dırı mezara 'gömdürecegı"' · m Tabe t r , spa.,, 
Oçünctı Darl lıenü.z büt"' kad T • 

d bd be 
• 

1 
p ' un ını aleapa ıle ıababa kadar 

e e aıy e enepoliıte büküm k k .. .. d H oyun oyuna yatb. 
turuyor u. enüz büyük laken· • • der Aıyaya .. ,,_..., • Erteıı sabah Taleıpa, kendi • 

•-r-enııı ve o zaman • . f . . dünyanın en b .. '"k h' 1 • d ıını ne ret ettiiı Bebraam koy • 
uyu te ır erın en d I k b t b'" .. 

biri olan Perıepolisi yakıp kül et· ı n~n ~ çırçıp a u unca utun ha· 
memitti. kıkatı anladı. Nefretle yataktan 

P ı. f k hrla~: 
eraepo ıate ev ali.de bir ge-

ce geçiyordu. Her tarafta çıralar - Hain, utanmaz Behraı. 
yanıyor, bunların qığmda kıaa e- - istediğin kadar bağır Tales· 
tekli aakerlerle uzun etekli eıir pa. Sen benimsin. Dara •eni 
kadınlar sağa aola gidip geliyor • bana verdi. Sen timdi benim ma• 
lardr. hm sın. 

Dara oturduğu ipek sedirden Taleıpanm gözleri doldu. Vü-
bağırdı: cudünün açık yerlerini uzun saç· 

- Ta1espa neCJere? lariyle örttü ve hıçkıra hıçkıra 
Cevap verdiler: ailamaia bqtadı. 
- Uyuyor. 
Dara köpürdü: 
- Neden uyuyor? 
- Oc; gündür durmadan raks 

ediyordu. Artık bacakla.rm"1a kuv· 
vet, belüıde mukavemet kalma· 
dı. 

- Çabuk kendisini uyandırın. 
Gelsin, rakaetiin. Ben ıa.rap içe-
ceğim. 

Korkarak yanından uzak1aıtı· 
lar. Ve bir ö1ü gibi yattıiı yerde 
uyuyan Talespanm yüzüne karlı 
9arap dökerek uyandırdılar. 

- Ne iıtiyonunuz? 
- Dara §arap içecekmiş, senin 

nksebneni istiyor. 
- imkanı yok. Ayakta dura· 

mıyorum. 

Bu esnada Dlri.nm k6ıe1i sa· 
kallı ve mIZTaldı askerleri de gel-

diler: 
- Çabuk, Diri kızdı. Derhal 

ıizi iıtiyor. • 'it 

iki kadm Talespanm koltuğu· 
na girerek kaldırdılar. Taleıpa • 
nm iri gözlerinden yatlar akıyor• 
du. Adeta sürüklercesine Dara • 
mn önüne getirdiler. 

Çalgdar çılgm bir tekilde çal· 
maia baıladılar. Talespa artık 
kendisini kaybetmitti. Bir sevki 
tabii ile bacaklannı ve kollarını 
sallamağa batladı. Kollannda ve 
ayak1armdaki poraelen bilezikler 

Tam b'u esnada kapı açılarak i
çeriye iri yan genç bir ıilihtor 
girdi. Belinden kalın kılıcım çe
kerek ihtiyar Behraıın üstüne a· 
bldn 

- Be1iraa 1 Sen ıeYgili Tales • 
panm namusunu aldm. Ben de 
senin ca.nmı alacağım. 

Behraa korkudan pembeyaz 
olmuı ve daha ziyade çirkinlet • 
mitti. "imdat!.,, diye bağırdı. 
Fakat meçhul ıilihtor kılıcını tid· 
detle ihtiyann köhne kaburgala • 
nna ıoktu ve kalbini detti. 

Behraıın göğıünden ıimıiyab 
kanlar akarak hemen öldü. Fa • 
kat bu eına.da odaya bir sürü aı • 
ker doldu. Onlar da kılıçlan ve 
mızraklariy1e meçhul gence hü -
cum ettiler. 

Mücadele çok kısa, fakat çok 
dehıetli oldu. Bir an içinde Ç&T· 

pııan silahlar müthit ıesler çıkar· 
dılar. Bir kaç tane kesik, fakat 
kuvvetli feryat duyuldu. Birden· 
bire meçhul gencin kolu elindeki 
kılıcı ile yere düştü. 

Bir dakika ıonra süklin avdet 
etmit ve ihtiyar Behruın ceıedi· 
nin yanında dört yeni ceset ıeril-
mitti. Bunlardan biri de meçhul 

gençti. 

- Bu askerin ismi nedir 7 
- Bilmiyorum. 
- Ya? ... Kendisini ne zaman· 

danberi tanıyonun? 
- Hiç tanıınıyon.nn. 
- Yalan ıöyleme Talespa. 
- Doğru söylüyorum. 
- Pek ala.. Beni ne vakitten· 

beri a1datıyordun? 
- Aldatmıyordum. 

Daranın artık tal}ammlü l<al
mamııtı. Hiddetle ı"oluyarak ne
fes alıyordu: 

- Eğer hakikati söylemezsen 
seni diri diri mezara koyacağım. 

- Hakikat budur. 
- Peki öyleyse ... 
Dara askerlerini çağırdı. 
- Talespanm aşıkının cesedi· 

ni yakınız ve T alespayı Irncası 

Behras ile birlikte ayni mezara di· 
ri diri gömünüz!. 

Taieapa bu sö:zl~ri işittiği za -
man kendisinden geçti. Fakat 
ukerler aldıkları emri infaz et -
melde tereddüt etmediler. 
Talespayı bir tahtanın üstüne 
koydular ve musikişinas Behrasm 
tabutunun arkasında götürdüler. 

Halk çılgın gibi arkasında ba
iırıyor; llahları 08,rayı adi bir 

neferle aldatan Ta1espamn arka-
11ndan yumruklarını sıkarak telin 
ediyordu. 

Nihayet Penepolisin §İmal ta· 
rafında ıiyah bazalt kayalarını o· 
yarak dağın içinde yaptıklan lah
da evvela Behrası, onun yanına 
da dünyanın en güzel ve en na • 

muslu kadını Talespayı koydular. 
Üzerine elli kitinin ·kaldrrabidiği 
büyük mermer kapağı kapattılar. 
içeriden Talespanın çığlıkları da
ha duyulurken mezardan çıktılar 
ve yüksek bir tat set üzerinde up 
uzun yatan meçhul delikanlının 
cesedinin yanmasını seyrettiler. 

Ve sonra acele ile saraya dö
nerek Daranın kendilerine ikram 
ettiği ıaraplan içmeğe koyul • 
dul ar. 

O ak§am bir ihtiyar, kapıcda· 
ra müracaat ederek Dara ile gÖ• 
rü~mek istediğini söyledi. Fakat 

hafif ince ıeıler çıkanyordu. Da· 
rl, Talespanm bir yılan gibi 
kıvnlan yiicuduna bakıyor ve por· 
telen klıelere doldurulan kırmızı 
ıaraplan mütemadiyen içiyordu. 

Taleıpa bu zamana kadar bü· 
züldüğü yerden kmuldamamı§tı· 
Fakat kendiıini kurtarmak için 
içeriye hücum eden ıilah,onın 
yerde ölü olarak yattığını görün· 
ce çır çıp18k olduğunu unuttu. Sü-
.. k ··ı·· ·· a yakla .. tı muhafızlar kendisini bırakmadı • 

runere o unun yanm ~ · 1 

B 
.L. t d v b' damd ar. Bu adam Talespanın ve 

Talespa raksetti, raksetti. Son· 
ra artık tamamiyle kendisinden 
geçti •e yere yığıldı. 

Dara hiddetle bağırdı: 
- Behraa buraya get 
Çalgıcılarm arasından ihtiyar, 

çirkin bir adam kalktı. Topalla· 
ya topallaya Daraya yakla,tı. Da· 
ri: 

- Al Behras!. Tal~payı ıana 
verdim. Senin olsun, dedi. 

Behras heyecanla Talespaya 
döndü. Bütün kumandanlar. bü· 
tün rical büyük bir hasetle Beh· 

rasa baktılar. 
Behras ortaya dcğ-u yürüdü. 

Yerde baygın yatan T alespayı 
bel1nden k,_,vradı, ıürükliye sü -
rükliye J?Ötürdü. 

Ve Behras o gece hayatının en 
mesut gecesini geçirdi. Kendiıi· 

_ ni bihniyen dünyamn en güzel 

u nıç anıma ıgı ır a ı. T 
Güzel bir yüzii vardı. Ağzından ! alespanı? Aaııkı olduğu zannedi-
akan kanlar siyah sakalını kırını· len .ge~ç sıl~htorun babası olduğu 

bo 
nu ıddıa edıyordu. 

zıya yamııtı. Bu vakadan 25 a11r geçtikten 
Bu esnada odaya bir çok adam· ıonra insanlar Behrasm mezarını 

lar girdi. Bunlardan biri Taleapa- açtıkları zaman ayni lahidte bir 
yı yakalayıp aıaiı kata, karanlık erl<ekle b'ır kadı · k 1 t' b ld .. .. .. O n ıs e e t u u -
ve soğuk ~ahzene goturdu. ra· lar. iskeletler taşlaşmıştı ve lca· 
ya hapıettı. . l dının kollan, kurtulmak ister gibi 

Daraya bütün bu hadıseler an- yukanya doğru uzanmıstı. 
latıldığı zaman fevkalade hiddet· i ,,.~ • • 
lendi: -

- Ya?!. Demek oluyor ki Ta· 1 

lespa benim iken beni baıkasiyle I 

aldatıyormuı. B&§ka bir askerle 1 

dütüP kalkıyormuf, öyle mi? Ben 1 

ondan nuıl intikam alacağımı bi· , 

Tıp Fakülteai Doçentlerinden 

Dahili Hastalıklar Mr~chassısı 

lirim, diye homwdandı ve T ales· ı 
payı derhal huzuruna getirmeleri· 
ni emretti. 

Dr. A. Süheyl 
Her gün saat 14 ten itibaren. hasta· 
lannı, Divan Yolunda N. 169, eski 

Şark Mahfelinde muayene 
etmektedir. 

Zavallı Taleapa 
tir tir titriyordu. 

Muayenehane Telefon: 21422 
korkusundan E• •• : 60726 

ı--------J 
Diri sordu: 
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getiririm, demittir. y ahud.i • Yunan Hıwiciye Nazırı Milıyö .....aı. liranın tlolandmldıinıı anhll"! 
Yorgi Efendi, jıtenen ,Paketle geacı Makıimoı bu.JÜll öğle y~ınefine 5onra, a1aturka 4iye ~lıaaD tır . 

bap olmuştur. Muharrem, bir (B., tf.lualı i JııcideJ Fransız aefaretine davetlidir. ımıeiki '-4ldi atiade çok 111.w.t Buna benzer aiier bir do 
aralık kanımı b09ayıp evlenmek ~ızcian aldıjıuı cevap ıu idi: Yunan lktiıat Nazm Pe•mazoi· bir kütleye lliitap eikn bir muıi. dıncı1ı'k vakuı da ,.-.,.,.-• 
sevda3ına dütmüt, ancak mu- - Ben karıtaınam. Annem ı t' 't'l"f .. • Arik _.ı 
hakeme neticuiııde bUDA mu • ne dene o olur. Git, ıannemin u ıcaret 1 1 a 1 uzerıne arM1a kic:lir. Ka;:lü raıt Pefl'eVİDİ '.bil· muıtur: 
yaffak olamam11tır. gönlünü ")'ap. görüımekte devam etmekteair. mez. Hatta kaaaba1naa iMie Tophanede bakkal Dwı .... 

Muh•,.....emı'n bu derdı'nden h~·•-:ıı_ fendinin dükkinma iÜttl 'W 
-· Ondan ıonra ne olduğunu bil- B k 1 d a&Kme imifar etlliit delildir. lir 

Zümrüt le haberdardır, l'.&b•bk- a a orya a Ancak b ~- !I• ·- ~!L .__ miz bir adam "lel«ek d ..... 
ı d M b Z 

~ ~ mıyorum.,, ir •9'\' .ımyetin •ÜÇÜ& vir _ Bol•• k--- _.:.1-.. -• 
arı y~r e u arrem, ümrüde, Reis: k nJ - ~ .. ~g_.-. .k"'d .L· k d' . k' • b' azanmıva ar zümresi, h.11tl• -simi.eden numara11ı -part ..... aam·.L' ,_..,1 ı 1 e ·vır. en ısıne ım:;=sız ır M" .. __ ..:1_1:1_ .. _ -.1-- 7 •I - a... •UD'11111'-

k b 1 
, ı_ - uı~WA.LC !J~a ıon· (Bat tar3fı ı incide) k 1 d Bu ·ti·L-~ .a ~ı ız u ur ve metre. uayatı Yata- ra vurdum, .demifıin. Ne diye- zev • ır '· 1 

Dan& ua .ua • tına yarnn kilo beyaz pe,_if•. 
maeını temin ederse lbir betibir- cekain. ~y.e kabuLedilecelder,fakat sene tuib. anniki divuı e4.W1atına kilo •enin yajJ, bir kil• p 

l 'k .. .. 1 kt 17 " L . a ka k aonuııda liae 1-kalo-a imtihanına L __ _ ı yapacagını ıaoy eme e, &.WD• eon ıozün en yaf a ra ~" "JJCJU • bir kilo zeytin, yarım kilo -. 
l'Üt ile buna ribnekle mukabele ve kekeJiyerek: gireceklerdir. Bu imtihanda mu· Hakiki, bizim olan malikiyi iki kilo makaraa ıetirin. p 
~e bulunmaktadır. Ef d 0 Ef d 0 

D-- aff'-L .. _,_ L --- __._1 a 
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d d - en ım.. en un •• UCA- • && olan ı.ucbe a}'DJ zamuıda nam ı-uu um an lllCJıtifler ala. evden -er-•kler. 
~u ııra a a Zümrüde bir a- ~n kızı öldürdüğümü bihniyo • ,., -

na bir kız teıadu"f etmı••tır" • Bu tL.c·• Oni7 eraitedeki imtihanında da rak, ilham alarak 1"iyük IMlteler Bakkal Durmut Efendi · 
:ı- nam ve ...,.& da kızın pldüği.iııe O -"' ana kız Tosyalıdır. Oradan I•- • .a__ b d maY.affak olm~ IÜftl'Ji~nin yapacak olan l&ll&tklrlar -na. hazırlamıı, "'lr-.ır.ınm eline ••-.,.. ınanmıyprNJR. ıucııim ura aki ı -r- ~ .,.. 

tanb\lla anuı yalnız ıelmif, Ja. ifa.dem doamdur .• dedi. eıu talebeai aruma ı~k ye cakbr. rek: 
zını burada evlatlık olarak bu· :u::a.--l-'b lı ikinci aınıfa ırcecU:til'. Liıenin Hi.mit, gazel edebiyabna nuıl - Bey ile beraber ıit. 
Luuluiıı lüWn mb~ awhue ~ Ji.u.~ı en adiıeyi gören, ~ 
becilerinden Süleyman BeyjJı e- yani makt.ul kızuı çalıııtılı fahri· ecıa aımf..ıa bak,1~'7• imtiha· bir set -'ekmitse muıikied de bir al gel, demiıtir. 
vi,nden alarak ~emberlit&§ta J>ir kad..a '8-lııan Cazibe ve Rebia nını veremediği için yijkaek tahıi· Hlmit yetitece'k Vf bu lJUJAk in • Çırak paketleri alımıı, 
trikotaj fabrikasına yerleıtirmiı ismindeki kızlar tahit olarak le bqlıyanııyan talebelerin ayli.k Juli.bı yapacaktır. Bu büyük a • ce apartımana gitmif, tam 
Aksarayda, Et meydaDmda bir dinlendi. bir halde dolaımaları malmını bu dam belki de yetiımif, fakat a • venleri çıkarken efendi 1alıll' 
ev lciralamıılar, kızının aldığı pa• Bundansonra daha dokuz P.· ıuretle ortadan kald1Tılmq oı.ak- l..tuıkanm i-:-.1.. ı,.x...ı-..• kal. dam: 

·1 · ğ IL--Iam .ı--d •fıiain celbi .-e ayrtıea da Galata- ~ •~MUM Oil • Ta 1 e geçınme e ·~ ı,.-a • tadır. wnubr. Jıte veni musiki bunlara - um, peynır ne 
du. Fakat, zavallılar ntu.rdukt. daki Hii.teyin Bey apartımıt.ıu ~ .1 Di ........ 

l!"' .L...L-: Maarif Vekaletinin bu k.az4n ~j.f meydanlar veriyor. Şimdi. ye ıorm-r-· 
rı evin kirasını :ıvuememekte ol- ,~si Ytlfııf ıile karJt1ıaın 1.ahit _ ı,ad•• mu-!1-ı·m·ızden b·ır H.e • r-.ı..: 
duldan için bir müddet aonra m•r•k dUıl~nmeleri ~İD muha • Oni~er•iter• taWiJ edilmiftir. J!"' fi> - NA • ~Yanm kilo efmdU., 
ev~en çıkarılmıtlardır. keme 9 kanunuevvel öjleden Dera ıeneıi ~atladıktan bir ar m~ bir Fikret çıkmadı. Deha-

An Ş n d Ş 'f kı ıoıvaya bırakıldı. a ı ın a ı en e, zm a- aonra dahi verilmit bite olaa Ma· am 7~esi kıa ılaem t~rak, 
dı Mele!i~İr. "f y k"l • • b k L• .. L~ arı e a etınm u aran aıç ı..- J1C111 de tolauaa li~884iır. Şimdiye 

cebinde de on parası olmadığın- • 1 ...aar ....__ varuı, a at Kadıncağız evden kotulunea Edı·rne beıiz ~ok verindedir. L.:..J belki ... _L__ .ı f k 

dan yaya olarak BakırköJü-. Bakaloryada muvaffak olama- klfi miktarda •üuit toprak m· 
doğru İf aramaia ~Jkııııı ve ora· < Baı taralı ı iaclde) ıııak yüzünden tahıillerini bir tene ta. Şipıdi ~ baardır. Çc+ 
da Zümrütle Mııharremin ~lıt- tanbu1dan Edimeye izcilerle bü- aecikdirmek mecburiyetinde ka· na.lir old~ iman 8Ui,iim to
tı~ı ınüessesede bir yer bulmut yü:.:: ı:por klüpl:r'nden birini l lan orta :Uektep ton mnfnUiaki ta- humlar belki bu mu.ait topreia 
o akıam Zümrütle tamımıtm. çünkü Zümrüt te Toayahdır. futbol t&kmuıun gideuji m - lebelerin yekGnu da ltir baylı ka· &elaclüf eğerler :r~ höylece bir 

Bu tanııma, iki hemteriyi '.bir- lenmektedir. barık olduiu dütünülürae aynı _. •• .. l debab meydana çıkar. 
birine ?buk kaynqbrmq, Züm· Selimiye camiinin, etrafında aulün bu talebe hakkında da tal• 8ütiia .azlerilai iti ffkilde hu-
rüt o gece Şerif c Hanllllla kızı Y~ • • • ·ak pr:ojöktörlerle tenvi bik edilmeıini iıtememek elden ili& eMltilirim: 
Meleği alarak evinde misafir et- ri için tertibat alınmaktadır. Se- selmez. Orta mektel>in aon ımıfın- t - Alaturka muıiki, hayat 
mi§tir. limiyenin tenviratı çok uaak yer- da bakaloryasını veremiyen ı.le- derresini '-..,1 .. 11 mahdut ve 

Şerife Hanmı ve kızı, her eila lerden görünebilecek tekilde :ya- benin, Üniverıitede oldutu sibi zaif bir matiki4ir. 
Züm

1
rütle beraber yaf&Dlağa, ,_k. pt'" -~ · · ·::. - .:J:.. _ • ,... ·-- • ··l•1a "~mzet talebe,, olarak liae bUüa· 2 E t •L _ 1 1 

şam arı da onun evinde kalmağa • .. "":a' - ... en anne tBa o muı 
ia batlamıılardır. bayramına lsu.nbuldan da bir ci aınıfına kabul edilmeleri çok llzım relen bu musikinin devamı 

Zümrüdün evi biraz dar oldu- heyet gidecektir. muvafık atacaktır. anormal, yani pyri taltil bir ... 
ğu için bir müddet ıonra Şerife ziyetti. 
Hanını kızını alarak, 00 liraya katındaki odaya bir yatak ve bir Betiktat 2 nci hulnıktr.a: Gazel tarzında telnz tel • 
bir oda kiralamıı ve oraya yu • kilimle yerl-mi1ıtir. A tk- .. _.ı_ D---.-:'ı d letDJİftİr. Fakat Zümrütle aene ...,. ~ rnavu oyunae ~--•.,.. ca • graf rdiflitu naıı1 gülünçse aon 

• Şerife Hanım ve kızı, Muhar- d · d 29 N 1 h d k' bir arada gibidirler. eıın e 0 • 1 aae • mu ım tenelerd, ıslah edilmeje, urilet-
z '.M h remi hekir bilerek onun nikah bab 1 ~ı K~'-ı!1_ Ah ümrüt, u arrem tarafın- ana ve a an v en ~ua . • tirilmeie ~lııılan alaturka muai-

d d d'l L-'b• ı·:=.ı 1 _._ yapacağına kanidirler. S A M-• H an va e ı en ~ı ır ı5a a maa met amim ve 1Je eraı uu• ki de 0 kadar .iilü ..... ~;r. 
· · S 0 f H ı_ ::1_: Muharrem, dört ay kadar bu •'"" ~ ... 
ıçın ~ erı e anımın aızı on .ULJ ma ayni hanede mııkim Wyük ba· B ı._ı d yaılarında bulunan Meleği bir eve ıirip ,ıkııııf, ancak nikah ve u JMN<>aYaJ ve ipti at muıi • 
ganimet bilerek Şerife Hanımı ıaire gibi resmt bir rabıtaya hiç baları poliı komiserliğinden mi· kinin radyo uıtaaiyle bütün dün-
bir kenara çeknıit ve kızı J>iri • le yanatmamıı olmakla beraber tekait Sabit Beyin vaıi tayin ec:lil· yaya Türk muıildıi diye neıre • 
sile b•ı göz etmelerini söyle- Melek kızda da oekaret namına mit olduiu alikadaranca malGm dilmeıi de 0 derece feu. bir pr~ 
mİ§lİr. Zavallı Şerife Hanım da bir ıey kahnaınqtır. olmak üzere ilin olunur. (3351) 
bu hayırhah! hemıerisinin ıö • Nibayot dört JÜn evvel Şerife ·------ı--------ı ~pııda YN>acajı muhakkaktır. 
züne, hiç tereddüt etmeksizin H.nım, artık nikah muameleıi- yer yemez doiruca karakolda Türk radyoıundan beı yüz ıene 
J•Pk: demittir. ııi yapmıuı için fazlaca ısrara aoluiu alarak anasından tikiyet evvelki ses deiil, bugUnün ıe•i 

Bundan sonra Zümrüt, hemen bqlamıı, bu l}rada kızı Melekte etmittir. intitar etmelidir. 
Muharreme kotmUf, betibirliği ite müdahale ederek anuına, Karakol, tahkikab derinletti-
hazırlamaaını, kendisine istedi • karıımamaımı eöylemittir. rince de Zümrütle Muharremi 
ğinden ili bir kı;ı bulduhnu ve Şerife Hanımda bittabi bun-
hemen derhal nlerine girip ya. dan fen" halde müteessir oldu- yakalıyarak adliyeye TermİftİT. 
tıp, ks.lkabilcuiini aöylemiftir. ğu için kıza bir tokat alaııtbr. ZümrütJe Muharrem mO.tantik
Muhnr.cm de bittabi bu fırsatı Şerife Hanımın attıjı tokat lik karariyle te't'kif olunmutlar • 
kaçırmıyarak o geceden itiba - her feyin meydana çıkmasına se- dır. 
ren Serife H•nımm ~viniD Ült bep olgıuıtur, ~ünkü kız, toka.ti 

Muğla tütünleri 
Muila, 4 (A.A.) - Tütün piya· 

aaıı perıembe günü tekten kurut· 
tan açılmııtır. Alıt verit çok hara• 
retlidir. Külliyetli tütün alınmak. 
tadır. 

yince: 
- Oilum bea ıiaden bit 

ittemiıtim. Neden yarım kilo 
dinis? Haydi ıit çabuk 1~ 
lo dalta pernir al ıel. 8" 
burada bekliyorum. 

Demit ve bndiıi paketJ.ri 
çıağun elinden almııtır. 

Çuak diikkina •itmİf, 
kilo daha ~~ir tartmıı, alf 
linc~ merdiven b,.fında 
kılıklı adamı görememif, 
ci kat dairenin kapısını 

l;turadan da aeı çıkmamıttıf• 
Çırak üat kattaki clairedlO 

pıaını çalmıt, oradan f1I 
almııtır: 

- Oğlum, alt katta 
dört günaür evde yoklar, 
köyüne misafirliğe gittilel'•" 

Çırak ağbyarak tlükkl" 
müf, keyfiyeti uataama 
Dunnut Efendi dolancbrd 
nı anlamf!br. 

lı. Belediyesi ._ 1 
KONSERV.A.TlJr 

ORKESTRASI 

C E M A tf R A Ş 11' ' 
BiRiNCi KONSrJl ~/ 

8, il ci teırin perıembe ~/ 
FRANSIZ nYATR05 I 

Fiatlar: 100 - ~...- _h 
~ kuruıtur. ~ 

--- Dr. Hazıoı 
CildiJ• Te ~ 

Mütebau111 J.f 
Beyoğlu lstiklll Cadd~ 
kar sokak 9 N o. 2 nel 
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e ima 
Mevaddı iptidaiyede: 

....................... , ........... -... ···-·-·······::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
1 l\rı ill~m;;:;:;b~~~m·~~ili~~;·== 

ahza a ın B 
a 

Fiyatta; Rekabetsiz yür~y~ş . 
Ancak: J 9 senelik aynı Eaha Qzerinde devamlı •e metekimll bır çalışma sayesınde 

( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikaaının elde ettiği munffakıyetin ~ahıul~dü~. . 
Halkın sıhhat ve menfaatini düşünerek, müstabzarabnın en fenm. veaaıtle ımahne çalı· 

fan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmiJeJ sergıl~r~e !evkaJAde altın 
llladalyelerle takdir ve taltif edilmiş •e daima ııhbatini koruyan, ıcvkıoı bılen muhterem 
halkın rağbetine mazhar olmuştur. 

l'ercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretid·r. 
Bu sahada Yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaratı . 
l<~tu ve torba pirinç unlara 15-50 gramlık paket ve kutu Karabı.ber 
Pure ve çorbalık Mercimek " " " '' " " Kırmızıbıbcr 

'' ,, Bezelye ,, ,, ,, ,, " " T arçıo 
,, ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, ,, Y~nıbabar 
,, " Yulaf " " " " " " Kamyon 
,, ,, Arpa ,, ,, ,, ,, ,, ,, Sablep. 
" ,, Fasulye " ,. ,, ,, ,, ,, Zencef~I 
" ,, Bakla ,, ,, " ,, ,, ,, K.aranfıl 
,, Nuhat ,. Kapsülü beyaz biber Şışc 
" " M Tuı:uklu ,, ısır ,, ,, 

ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edil~r. 

11/2 ve 11/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşıktaş-
Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

Kınnap, Sicim ve Halat 
SATIŞLA~I 

Anadoluhisan, Göksuderesi 
KENARINDAKi 

iP ve BALAT 
Fabrikası Mamulib 

Her numaradan kınnap~e sicim er 
En inceden en kalın numaralara kadar 

Sizal ve Manila ve yerli Kendir inden 
halatlar ve bunların KA1 RANLI cinsleri 

Soo kilodan aşa§ı olmamak Uzere siparişler ahnar. 
Fazla tafıillt için ıirket yaııhane1iae müracaat olunması 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim Şirketi 

Gat Y A Z 1 H A n E S 1 : 
tz ata, Manhıvm han, 3 üncll kat. Telefon No. 41658 

Tamamına yeminli ehli vukuf 
tarafından on sekiz bin lira kıy • 

met taktir edilen Galatada Arap 
camii mahallesinde Mahmudiye 

caddesinde Sam ır ve Konık ao • 
kaklarında eski 7, 9, 126, 11, ilan 
21 yeni 9/1, 126, 2, 9/3 No. larla 
murakkam Yanık zade hanı na -
miyle maruf bir bap depoyu ve 

iki dükkanı müştemil kargir ha • 
nın berveçhi vakfiyet 504 hisse i · 
tib riyle (264) hi se i ve beTVeç • 
hi mülkiyet 4176 hisse itibariyle 
(2160) hissesi açık arttırmaya 

konulmuı olup 15 - 11 - 934 
tarihinde şartnamesi divanhane -
ye talik edilerek 8 - 12 - 934 

tarihine müsadif Cumartesi güpü 
saat 14 den 16 ya kadar lıtanbul 

dördüncü icra dairesinde satıla -
caktır. Arttırmaya İ§tirak için 
o/o 7,5 teminat akçesi alınır. Mü· 
terakim vergi, belediye ve vakıf 
icaresi müşteriye aittir. Arttırma 

bedeli hisıeye isabet eden mu • 

~ hemmen kıymetinin % 75 ini bul · 

l\t duğu taktirde ihalesi yapılacaktır. 

11
111 ne o" M Aksi halde en son arttıranın te • :ıış d cun u ahhüdü baki kalmak üzere art. E: brma on be~ gün d~ha temdit e • 

. ~ mükemmel bir diş macunudur dilerek 23 - 12 - 934 tarihine 
Ç\iııkü müsadif Pazar günü ayni saatte 
ke b:: iki Y'ÜZü mütecaviz mütehaaa~ dit tabiplerinden mürek· hisseye isabet eden muhammen 
~~.heyet tarafından ihzar olunmu§hır. Ve bu heyet son te· kıymetinin % 75 ini tubnazsa 

ıya.tı tetkik etmit ve bütün dünya mütehaasıslarmm da 2280 No. lu kanuna tevfikan satış 
aradıktan bilCtmum evsafı bir araya toplıyarak geri bırakılır. 

MiNE o·ş MACUNUNU 2004 No. lu icra kanununun 
1 126 ncı maddesine tevfikan ipo • 

................ .;m;e;y;d;a;na;.;g;e;ti~rm;it;ti~r.~1~(~4~3~17~);..... tek sahibi alacaklılar ile diğer a • 
~ lakadarların ve- irtifak hakkı sa -

lstanhul Posta T. T. • 

başmüdürlüğünden ; 
h 'Y eıilköy tel • · ·ı B bek O ak.. A tk'. oe)oğ} sız ıstaayonu ı e e , rt. oy, mavu oy, 
~itatu ve lıtanbul poatahanelerine ufak tefek bazı in.pat ve 
~~~ Oak~dar merkezine 1 adet abone kutusu pazarlıkla yap 
~lığa . : T alıp olanların kef ifleri görmek için her gün ve pa· 
934 aaa~t~rak ebnek için de % 7,5 teminatlariyle 11 - 11 -
lbiiteteldtiı4k de .Galataaaraymda Beyoğlu P. T. T. merkezinde 

"""'-- 0nıısyona müracaat etmeleri. (7428) 

:S4ÇLARJ Ku•Yctf endirmek 
uzatma le 
d6kmemek 

hiplerinin dahi gayri menkul üze • 
rindeki haklannı ve hususiyle faiz 
ve masrafa ·dair olan iddialannı 
evrala müsbiteleriyle 20 gün için· 
de icra dairesine bildirmeleri la -
zundır. Aksi halde baklan tapu 
sicilleriyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylatmasmdan hariç 
kalırlar. Alakadarların İ§bu mad -
dei kanuniye ahkamına göre ha • 
reket etmeleri ve daha fazla ma • 
lumat almak istiyenlerin 934/ 710 
dosya No. siyle memuriyetimize 
müracaat1an ilan olunur. (339) 

Petrol 

:::: 

mı.. Satıcılarına: t'Hi ... ··j ... .. 
K•• !•• 

liiH ı T. Sani 1934 tarihinden itibaren kibrit aatı§ı Galata.da i~i~ 

l mı Fermenecilerde 106 numaralı Kibrit ve Çakmak inhisarı lstan- f~J~ 
.... d ı cakt r=· 
mı bul aatı§ mağazaam an yapı ak ı ır~1- . h l'f ı ım m! Kibrit satıcılarına kolaylı o mısa üzere mu te ı . semt er- :m 
mi de toptan kibrit satacak bayiler tayin cdilmittir. Kibrit ıatmak ifü 
... 1 ı··· m: istiyenlerin gerek yukarda adresi yazılı satıf mağazamızdan :m 
~m gerek semtlerine yakm olan ve adresleri aıağıda yazılı olan top· m~ 
··ı· ... mi tancı bayilerden kibrit alabilecekleri ilan olunur. ım 

mı TüTkige Kibrit ve Çakmak inhisarı ım 
mi Toptan satan bayilerin semt ve adresleri: ım 
füi BALIKPAZARI: Tahmis sokağı 52 No. Tahir efendi ':=1==· r·i · iUt BEY AZIT: Cumhuriyet caddesi No. 2 Mehmet Hayrettin ef. ii; 
mı FA TIH: Atpazan Manisalı Mehmet pa§a caddesi No. 2 fU 
mi bakkal Ali Methi ef. · fü 
:m AKSARAY: Ordu caddesi No. 202 kahveci, tütüncü Meh· m 
!i!i . ::: :::: met Alı ef. ::: 
mı KOCA MUSTAFAPAŞA: Bakkal lbrahim ef. m 
·:i~ BEYOCiLU: lst:klal caddesi No. 175 Murat ef. fü 
•·U BALAT: Karabaş caddesi No. 1 tütüncü Yusuf Budağ ef. Hi 
ıg EYÜP: Pazar yeri No. 65 Kanaat bakkalı Hacı Ha$8.Jl ef. m 

U!i HASKÖY: Cadde üzerinde tütüncü Yuda Kalevra ef. ~ii 
;m SAMA TY A: Balıkçılarda Rıza ve Abbas efendiler. ~m 

1

1111 ~~~T:g:, ~;;::: ~~~=~~::::· ~:;:ı.~ı- ef. iil 
:
1

1·;.:1 BEŞlKT AŞ: Tramvay caddesi No. 75 Mehmet izzet ef. jii 
:3 ORT Al'ÖY: Tramvay durak yeri lbrahim ef. m 
:: ARNA VUTKOY: Doğru yol No. 94 Abra ham ef. "H 
H BOYOKDERE: Büyükdere caddesi No. 182 Nuri ef. ufi .. . ... 
'

:: SARIYER: Orta çe"'me caddesi No. 19 Kamil ef. iE!! 
lı1a OSKODAR: iskele ~caddesinde No. 40 tütüncü Hamza ef. !iH 

lı1l~ KUZGUNCUK: lcadiye caddesi No. 62 tütüncü Hampar· m~ 
•• :=.· ı::: 

1•• sun ef. :::: .. :: .... 
I
•::: BEYLERBEY: Arabacı sokağı No. 22 bakkal Tevfik ef. im 
m ÇENGEL KOY: Cumhuriyet meydanı bakkal Mehmet ef. im 

·m KANDiLLi: iskele caddesi No. 12 bakkal Emin ef. ım !:ii ı·=:: 
iH~ BEYKOZ: iskele caddesi No. 70 tiitüncü N:hat ef. m 
ifü KADIKÖY: iskele caddesi No. 38 tütüncü Haydar ef. ifü p:: i··· 
.::: KADIKÖY: Yasa caddesi No. 19 kag"ıtçı Hıristo ef. im .... ~~ :.:.,· ifü KIZIL TOPRAK: No. 91 bakkal Kemal ef. fü 
füa ERENKÖY: Eski istasyon caddesi No. 74 Hasa ef... ik 
1 1 BOSTANCI: Bakkal Kat:p zade Srtkı ef. :g 
QIİ KARTAL: Çan,ı boyunda No. 33 bakkal Mehmet ef. lfü 
idi PENDiK: Refet Paşa caddesi No. 63 bakkal Sabri ef. ım 

~ı··ı BOYOKADA: Vapur iskelesi tütüncü Nikola Eskida ef. m 
ı: HEYBELIADA: iskele caddesi No. 48 bakkal Ali ef. ::: 

.... "_. ......................................... -..... -........................................... ... ..... . .... ' ··················································· ································ :::: :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11:::11 Jl&U:llllw:&Ul&lll: 

Yağmur ve rüzgara rağmen 

Niç:n Derim 
Hiç Parlamıyor? 

Y nğmur yağsın, rüz
g&r caıin umurumda de· 
ğil, biliyorum ki, TO

K A L O N pudrasının 

::: 

muhtevi olduğu krem köpüğü saye
sinde her türlü havaya mukavemet 
eder. Cildim yağlı olduğu halde TO. 
KALON pudrası diğer alcliıdc pud
ralara nazaran dört misli fazla dayanır, 

Terlemeğe tahammül eder ve mesa • 
mabn açılmasına mani olur, Her ne 
yapsanız TOKALON pudrası fevka • 
liıdc güzel tabii bir renk verecek olan 
yegane pudradır. 

Kunı bir cilt için TOKALON· 

NUN PETAL YA pudrasını kullanı , 
nız. Yağlı bir cilt için TOKALO • 
NUN PERO pudrasını kullanınız. .. ... . * . ,,,,. , ,. . # • ~ ..... ..., 

·· :..: .~· , .. ., .a·.--·.~ ..... • .. ' ~· ·'·!.,.·,.~· . .i: ,.•· -.·: •. ,1}· .. ı •• ~. ·~ . • ., 
.. - .... "" fr .,, ,. ~' '# • • • • , J F.T.61011 

Nizam la kabildir. Tecrllb e 
edilmiş en çok rağbet 
görmüş bir iliçlır. 



on,.ucaı- 1* W-tte .,._ 
lmıımak pyeaiyle bir "KUçUk llan
lar,, ıütunu açıyoruz. Bu illnlanıı 

•tama bet lmnıt tıcret •lmecek- • 
ar. Bir •1 içinde g&Mtlfrllen ldlÇUk 
tunlar psetemlse puua konula
caktır. 

T E L E F U N K E N 

1935 senesi için (3) yeni ve mükemmel model takdim ediyor 
3 muhtelif tip üzerine inşa edilen yeni TELEFUNKEN makinalan KISA, ORTA ve 

UZUN dalgalarla neşriyat yapan bütün istasyonları büyük bir berraklıkla zaptederler. 
Hudut ve muafe tammayan kısa dalgalar sayesinde en uzak memleketlerde verilea 

konserleri azami berraklık ve pürüzsüzlükle dinlemek imkanı hasıl olmuştur: 

ÇAPA 
Pirinç unu fabrikasının büyük 

bir muvaffakıyeti 
Batla• kadar lagiltere Ye Amerikadan yeai ithal 
ec:ın.. KaYakeroçu, yani esme taae yulafı bu kere memleketi

mizin en olgun ~daa i•ale muyaffak olan 

ÇAPA MARKA 
Bu yeni hizmeti de ,eref dayatak muhterem halka arzeder. 

!----------------~-----------· Ev veya Apartımanını değiştirenlere 
Mupmba, l.Jaoleum, ator Ye perdeliklerile tDI 't'e filelerinizin 

't'aair mefratata ait mallarumm çqit Ye fiy•tlannı tetkik 
etmek menfaatiniz icabıdır. 

GALA TA MEFRUŞAT PAZARI 
Fllllli lbrabim 't'e Y. Kilitis, Galata, T6ael caddesi 24 

inhisarlar lstanbul baı müdürlüjiinden: 
Birinci taluitleri alman müskirat bey'iye ruhsatiyelerinin 

ikinci taksit için tebdil muamelesine 15 Tetrinitani 1934 tari

hinden itibaren bqlanacajmdan müskirat bayilerimizin nüfus 
cüzdanlan ve ikiter adet fotoğraflariyle birlikte eski tezkerele
rini sabı ıubemize setirmeleri lbımdır. Bu tebd~ muamelesi 
5 - lZ- 1934 tarihine kadar dnam edecektir. S - 12 - 1934 
pnünün 24 üncü saatinden ıonra yapılacak yoklamada tezke
resiz içki satanlar görülüne haklannda muamelei kanuniye 
yapılacaktır. (7141) 

Bourla biraderler ve Ş~ 
lstanbul - Ankara - İzmir 

kostümler, paltolar ve muıambalar bulacaksınız... Fakat 

Galata'da Kuaklfde DID M._. 

EKSELSlOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Hertürlü Rekabetin Fevkinde Fiyatlarla Daha iyilerini Takdim Edec 

Mandelberg - But-her • 
ry kumqlarmdan imal 

edilmit 
empermeablize 

En mükemmel yerli ve 
Avnıpa kumqlarm
d&n mamul saJet ttk 
biçimlerde ıpor vetehir 

En son moda gayet 
tık, imaliyeıi itinalı 
ve tenüaatb hazli' ve 

ıımarlam-a 

Pır~esoıeriıi Pıh~Brt flbiseter 
Kadın ve Çocu~lara ma hsu·s anto \le Muşa mbal 

MüteneflfJİ oe Çok Mü11talıap Çe,itleri Vardır 

_... T ediyatta Teshilat ~ 
,...._Kimyager --. 

Hüsameddin 
Tam idrar tahµIi 100 kuruş

tur. Blltlmum t.ahlilat, Baliçek&
pı, Emlak ve Eytam Bankası 
karşmmda izzet Bey Hanı 

.------ [3966] --

Cemiyeti ~eil,isigei islamige miidiirlüğii 
Geçenlerde irtihali Vuku bulan heaabat ve muaınıe 

fettiti lbr&him Beyin .yerine bir müfettit tayin etmek .-. 
zamanda da bazı bütçe itleri görüıülmek üzere cemiyeti 
ıiyei ialimiye heyeti umumiyeai, 9 Teıriniaani 934 · • 
sadif önümüzdeki Cuma günü f evkalide olarak topl 
dan Cemiyet azaaınm mezkUr ıünde saat ikide Darü 
tetrifleri .rica olunur. 


